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1 შესავალი 
 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური
განვითარებაბიზნესკლასტერებისშექმნისდაინვესტიციებისმოზიდვისგზით“მიზანსწარ
მოადგენსონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირედა საშუალო საწარმოების კონკურენ
ტუნარიანობისგაზრდა,ახალისამუშაოადგილებისშექმნა,ინვესტიციებისზრდადაონის
მუნიციპალიტეტშისოციალურეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესება.
აღნიშნულიპროექტიითვალისწინებსქვემოთჩამოთვლილიშედეგებისმიღწევას:
y მოსალოდნელიშედეგი1:ონისმუნიციპალიტეტში2ბიზნესკლასტერისშექმნა(თითო
ეულშიმინიმუმ15წევრიმიკრო,მცირეანსაშუალოკომპანია)

y მოსალოდნელიშედეგი2:კლასტერებისდამათიწევრიმცირედასაშუალოკომპანი
ებისუნარებისგაუმჯობესებადასაპილოტეპროექტებისგანხორციელებაქვეგრანტის
კომპონენტისსაშუალებით

y მოსალოდნელიშედეგი3:ონისმუნიციპალიტეტისსაინვესტიციომიმზიდველობისგაუმ
ჯობესება

პროექტისსაწყისეტაპზეპიემსიკვლევითმაცენტრმაკვლევისსაფუძველზეშეარჩიაოთხი
ეკონომიკური სექტორი (პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტები, ტურიზმი,
მსუბუქი მრეწველობა, მშენებლობა) და თითოეულ შერჩეულ სექტორში განახორციელა
კლასტერისდიაგნოსტიკურიკვლევა.
მიმდინარეანგარიშშიმოცემულიაონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისსექტორისკლასტერის
დიაგნოსტიკურიკვლევა.
კვლევისსტრუქტურაშემდეგნაირია:ანგარიშისსაწყისეტაპზეგანსაზღვრულიაკლასტერი
სერვისისდაადგილმდებარეობისმიხედვით,მიმოხილულიაკლასტერისისტორიადაგაა
ნალიზებულიაკლასტერისძირითადიეკონომიკურიინდიკატორები.
კვლევისშემდეგნაწილშიგანხილულიამომსახურებისპროცესი,აღწერილიასექტორისღი
რებულებათაჯაჭვიდაგაანალიზებულიაკლასტერშითანამშრომლობაძირითადკომპანი
ებსადადამხმარეინსტიტუტებსშორის,ასევე,მოცემულიაბიზნესოპერაციებისდაკლას
ტერისანალიზი.
ანგარიშისსაბოლოონაწილშიგაანალიზებულიაკლასტერისბარიერებიდაშესაძლებლო
ბები,ბოლოსკი,კლასტერისგანვითარებისხედვადამიზნები.
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2 მეთოდოლოგია 

შემუშავებულიმეთოდოლოგიაეყრდნობაკვლევისშემდეგიმეთოდებისგამოყენებას:სამა
გიდეკვლევა,სიღრმისეულიინტერვიუებისდაფოკუსჯგუფისდისკუსიებისჩატარება.
კვლევისსაწყისეტაპზე,განხორციელდასამაგიდეკვლევა,რომლისფარგლებშიცდამუ
შავდა ტურიზმის სექტორის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემები. კვლევის მომ
დევნოეტაპზე,ჩატარდაინტერვიუებიკლასტერისპოტენციურწევრბიზნესებთანდადამხ
მარეინსტიტუტებთან.საერთოჯამშიჩატარდა33ინტერვიუდა1ფოკუსჯგუფი.

ცხრილი1:ჩატარებულიინტერვიუებისგანაწილებაჩართულიმხარეებისმიხედვით

ძირითადი კომპანიები და დამხმარე ინსტიტუტები
ჩატარებული 

ინტერვიუების 
რაოდენობა

სასტუმროებიდასასტუმროსტიპისდაწესებულებები 17

საკვებიობიექტები 3

საგანმანათლებლოდაწესებულება 2

სამთავრობოსექტორი 4

ტურიზმისსექტორისმხარდამჭერიორგანიზაციები 7

სულ 33
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3 კლასტერის განსაზღვრა 

3.1. ტურიზმის სექტორის მიმოხილვა საქართველოში და რეგიონში

ტურიზმი საქართველოსთვის, როგორც განვითარებადი ქვეყნისთვის, ერთერთ ყველაზე
მნიშვნელოვანსექტორსწარმოადგენს.საქართველოსგამოარჩევსსტუმართმასპინძლო
ბის მრავალსაუკუნოვანი კულტურა, მდიდარი სამზარეულო, ბუნების მრავალფეროვნება
და კულტურულისტორიული ძეგლების სიმრავლე. საბჭოთა კავშირის პერიოდში, საქარ
თველოში კარგად იყო განვითარებული ტურიზმისრამდენიმე მიმართულება, მათ შორის
ბალნეოლოგიურიტურიზმი.ტურიზმი განსაკუთრებითაქტიურადვითარდებოდა2010იან
წლებშიდა2020წლისCOVID19პანდემიამდემძლავრზრდასინარჩუნებდა,ძირითადად
საერთაშორისოვიზიტორებისრაოდენობისზრდის1საფუძველზე.
აღსანიშნავია,რომტურიზმისსექტორსპირდაპირითუირიბიგზებითკავშირიაქვსყველა
დანარჩენეკონომიკურდარგთან.ტურიზმიერთერთიიმსექტორთაგანია,რომლისგანვი
თარებასაც, ეკონომიკურ სიკეთეებთან ერთად, მყისიერად გაუმჯობესებული სოციალური
მდგომარეობაცმოაქვს,რადგანტურიზმისგანვითარებაიწვევსცალკეულადისეთისექტო
რებისსტიმულაციას,როგორიცაასოფლისმეურნეობა,კვებისმრეწველობა,მშენებლობა,
ვაჭრობათუსხვა.

საერთაშორისო და შიდა ვიზიტები
საერთაშორისო ვიზიტორებს შორის, რაჭალეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონი, სხვა რე
გიონებთანშედარებით,ნაკლებიპოპულარობითსარგებლობს.20172019წლებისგან
მავლობაშირეგიონისწილისაქართველოშიგანხორციელებულსაერთაშორისოვიზიტების
საშუალოდ0.2%ს შეადგენდა. აღსანიშნავია,რომრეგიონში საერთაშორისო ვიზიტების
დინამიკასეზონურობითგამოირჩეოდა.

გრაფიკი1:საერთაშორისოვიზიტებირაჭალეჩხუმიქვემოსვანეთის2რეგიონში(2017Iკვ.2020Iკვ.)3

I კვ. 
2017

10.10

1.70

8.37

1.04

2.92

1.16 0.711.370.60

2.74

1.68
0.36

6.52

II კვ. 
2017

III კვ. 
2017

IV კვ. 
2017

I კვ. 
2018

I კვ. 
2019

I კვ. 
2020

II კვ. 
2018

II კვ. 
2019

III კვ. 
2018

III კვ. 
2019

IV კვ. 
2018

IV კვ. 
2019

12

10

8

6

4

2

0

ათ
ას
ი

წყარო:საქართველოსტურიზმისეროვნულიადმინისტრაცია

1 20162019წლებში10%იანისაშუალოწლიურიზრდა
2 საერთაშორისოვიზიტორთაკვლევაარმოიცავსსაერთაშორისოვიზიტთაგანაწილებამუნიციპალიტეტებისმიხედვით.
3 კორონავირუსის გავრცელების რისკების თავიდან ასაცილებლად, საერთაშორისო ვიზიტორთა გამოკითხვა და
მონაცემებისშეგროვებადროებითშეჩერდა2020წლისპირველიკვარტლიდან2022წლისპირველკვარტლამდე
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საერთაშორისოვიზიტებისმსგავსად,რაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონშიშიდა
ვიზიტების დინამიკაც მნიშვნელოვანი სეზონურობით გამოირჩევა, კერძოდ მესამე კვარ
ტალშივიზიტთარაოდენობაგანსაკუთრებითმაღალია.მიუხედავადიმისა,რომშიდავიზი
ტებისრაოდენობამნიშვნელოვნადაღემატებასაერთაშორისოვიზიტებისრაოდენობას,რე
გიონისწილიმთლიანშიდავიზიტებშისაშუალოდ20172021წლებშიმხოლოდ1.74%ს
შეადგენდა.

გრაფიკი2:შიდავიზიტებირაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონში,მათშორისონისმუნიციპალიტეტში
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წყარო:საქართველოსტურიზმისეროვნულიადმინისტრაცია

რაც შეეხება ონის მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ ვიზიტებს, 20172021 წლებ
ში მუნიციპალიტეტის წილი საქართველოს მთლიან შიდა ვიზიტებში საშუალოდ 0.3%ს
შეადგენდა.აქვეუნდააღინიშნოს,რომ2020წელსCOVID19პანდემიისსაპასუხოდდა
წესებულიშეზღუდვებისგამო,მნიშვნელოვნადშემცირდაონისმუნიციპალიტეტშიგანხორ
ციელებულიშიდავიზიტებისრაოდენობა,მათშორისტურისტულსეზონზეც(IIIკვარტალი).
მიუხედავადამისა,2021წლისგანმავლობაშიგანხორციელებულივიზიტებიარამხოლოდ
აღდგა,არამედგადააჭარბა2019წლისშესაბამისმაჩვენებლებს.

რე გი ო ნის ბიზ ნეს სტა ტის ტი კა 
20172020 წლებშირაჭალეჩხუმსადა ქვემო სვანეთში განთავსების საშუალებებით უზ
რუნველყოფისადასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობებისსექტორისბრუნვაქვეყანაშიმთლი
ანი სექტორის ბრუნვის მხოლოდ 0.15დან 0.4მდე შეადგენდა, რაცრეგიონებს შორის
ყველაზედაბალიმაჩვენებელია.2018წელს,წინაწელთანშედარებით,ბრუნვა60%ით
გაიზარდა,თუმცამომდევნოწლებისგანმავლობაშიმნიშვნელოვნადშემცირდა.ანალოგი
ურად,სექტორისდამატებულიღირებულებისმოცულობაც20172020წლებშისაქართვე
ლოსთვისმთლიანიდამატებულიღირებულებისუმცირესნაწილსშეადგენდა (მერყეობდა
0.15%0.57%იანშუალედში)დამცირდებოდა2018წლისშემდეგ.
რაცშეეხებადასაქმებას,20172020წლებში,რეგიონშიგანთავსებისსაშუალებებითუზ
რუნველყოფისადასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობებისსექტორშიდასაქმებულთაწილისა
ქართველოშისექტორშიდასაქმებულთარაოდენობაში0.20.5%იანშუალედშიმერყეობ
და.აღსანიშნავია,რომ2019წელსდასაქმებისმაჩვენებლის24.2%იანიზრდისშედეგ,
2020წელსდასაქმებულთარაოდენობა65.6%ითშემცირდა.რაჭალეჩხუმსადა ქვემო
სვანეთშიგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისადასაკვებისმიწოდებისსაქმიანო
ბისსექტორშიდასაქმებულთაშრომისანაზღაურებაცსაკმაოდდაბალიადასაშუალოდ373
ლარსშეადგენს,რაცქვეყანაშიამსექტორისსაშუალოხელფასის33.1%სშეადგენს.
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3.2. კლასტერის ისტორია

ონისმუნიციპალიტეტშიტურიზმისგანვითარებისმნიშვნელოვანიპოტენციალია.არსებობს
როგორცტრადიციულიტურისტულიმიზიდულობისცენტრების(ქალაქიონი,უწერა,შოვი,
ღები)შემდგომიგანვითარებისპერსპექტივა,ასევე,თითოეულსოფელშისოფლისტურიზ
მისგანვითარებისდაეკონომიკურიდივერსიფიკაციისპოტენციალისათავგადასავლო,სამ
თო,ეთნოკულტურული,საცხენოსნო,ექსტრემალური,ბალნეოლოგიურიდაგასტრონომი
ულიტურიზმისმიმართულებებით.აღნიშნულიპოტენციალიმეტწილადუკავშირდებაონის
მუნიციპალიტეტისგამორჩეულდაუნიკალურბუნებასდაბუნებრივრესურსებს.
ონისმუნიციპალიტეტშიტურიზმისკლასტერსმდიდარიდაგანსხვავებულიისტორიაგააჩ
ნია. მის თითოეულ ტურისტულ მიმართულებას აქვს პოტენციალი მოერგოს ვიზიტორების
სპეციფიკურტიპს.
ქალაქიონი,როგორცმუნიციპალიტეტისცენტრი,მიმზიდველიანებისმიერივიზიტორისთ
ვის,თუმცა,გამორჩეულიაონითდაინტერესებაებრაელვიზიტორებსშორის.ონშისაკმაოდ
დიდი ებრაული უბანი არსებობდა, სადაცდღესაც მდებარეობს საქართველოში სიდიდით
მესამესინაგოგა.ონშიმცხოვრებიებრაელებისისრაელშიდაბრუნებისშემდეგ,ონიჩამო
ყალიბდამათთვისსაინტერესოტურისტულმიმართულებად.
განსაკუთრებით გამორჩეულია მუნიციპალიტეტის პოტენციალი ბალ ნე ო ლო გი უ რი და 
სამ კურ ნა ლო ტუ რიზ მისმიმართულებით.საბჭოთაკავშირისპერიოდში,შოვისდაუწე
რასკურორტებზეარსებობდაარაერთისანატორიუმითუკოტეჯი,რომლებიცსაკმაოპოპუ
ლარობითსარგებლობდაროგორსაქართველოსმასშტაბით,ასევე,ამჟამინდელპოსტსაბ
ჭოთაქვეყნებში.განსაკუთრებითგამოსარჩევიამრავალფეროვანიმინერალურიწყლების
არსებობა(განსაკუთრებითკურორტუწერაში),რომელთასამედიცინოსარგებელისაბჭოთა
პერიოდისკვლევებითდასტურდებოდადარომლებიცსხვადასხვადაავადებებისსამკურნა
ლოდგამოიყენებოდა.
გამოსაკვეთიამუნიციპალიტეტისპოტენციალისა თავ გა და სავ ლოტურიზმისმიმართულე
ბითაც.რეგიონისრელიეფისაშუალებასიძლევამთაშიდაიგეგმოსმრავალფეროვანიტუ
რები წინასწარ გაწერილი მარშრუტების მიხედვით. ამ მხრივ გამორჩეულია უძირო ტბის
მარშრუტისოფელიგლოლადან,ასევეშოდაკედელასმარშრუტისოფელიღებიდან.თუმ
ცა, ამის გარდა,რეგიონში საკმაოდ მრავლადაა ჯერაც აუთვისებელი სამთო მარშრუტე
ბი.მაღალიაალბათობა,რომსოფელიღებისდაზემოსვანეთისდამაკავშირებელიგზის
მოწესრიგების შემთხვევაში სათავგადასავლო ვიზიტორებისრაოდენობა მნიშვნელოვნად
გაიზრდება.სათავგადასავლოტურიზმისპოტენციალითასევეგამოირჩევაღებთანახლოს
მდებარესოფელიგონა,რომელიცდამატებითთერმულიწყლებითაცგამოირჩევა.
სათავგადასავლოტურიზმთანმჭიდროკავშირშიაექსტრემალურიტურიზმი,რომელიცაერ
თიანებს საცხენოსნო, საჯომარდო, კემპინგ ტურებს,რომელთა განვითარების პოტენცია
ლიცონისმუნიციპალიტეტშიარსებობს.დამატებით,საბაგიროინფრასტრუქტურისშექმნის
შემთხვევაში,არსებობსსამთოსათხილამუროტურიზმისგანვითარებისპოტენციალიც.
ონის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა ეთნოკულტურული ტურიზმის განვითარების პოტენ
ციალითაც. კერძოდ, ტრადიციულირაჭულიოდები, ასევე, ბრინჯაოს ხანისდროინდელი
არქეოლოგიური ექსპონატები მნიშვნელოვანი მიზიდულობისფაქტორი შეიძლება გახდეს
ვიზიტორებისთვის.ამმიმართულებასთანმჭიდროკავშირშიაგასტრონომიულიტურიზმიც,
რომელსაცტრადიციულირაჭულიკერძებისდამათიმომზადებისმასტერკლასებისსერვის
შიჩაინტეგრირებით,აქვსპოტენციალი,ტურიზმისსექტორისსაწარმოებისთვისმიმზიდვე
ლინაწილიგახდეს.გასტრონომიისმიმართულებით,მნიშვნელოვანიაადგილობრივირა
ჭულისაკვების,როგორცჯანსაღიპროდუქციისდადებითირეპუტაცია.
კულტურულიტურიზმისმიმართულებით,მნიშვნელოვანიპოტენციალიაქვსმუსიკალურტუ
რიზმსაც, რასაც შოვში რეგულარული ფესტივალის, „როკვას“ ჩატარება და მასზე დიდი
მოთხოვნაგანაპირობებს.
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თუმცა,ზემოთჩამოთვლილიმიმართულებებიამეტაპზეარარისათვისებული,დაზემორა
ჭაჩამოყალიბდამოკლეტურისტულისეზონისმქონერეგიონად,რომელიცზაფხულისგან
მავლობაშიდაახლოებით1.5–2თვეგრძელდება.ზემოთჩამოთვლილიმიმართულებებით
ინვესტიციების მოზიდვადა განვითარებარაჭასდაეხმარება გარდაიქმნასოთხი სეზონის
კურორტად.
ყველატურისტულიმიმართულებისგანვითარებისმნიშვნელოვანიხელშემწყობიფაქტორია
თბილისისაჩხერეონის2021წელსგახსნილიახალისამანქანოგზა,რომელმაცთბილი
სიდანონამდემანძილი70კილომეტრითშეამცირა,ხოლომგზავრობისდრო1.5საა
თით. შედეგად, ონის რაიონი ტურისტებისათვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, როგორც
საშუალოვადიანი,ასევე,მოკლევადიანი(23დღიანი)ტურებისათვის.
სოფელი მრავალძალი, სადაც ამჟამად მისასვლელი გზა ამბროლაურის მუნიციპალიტე
ტიდან არის მოწესრიგებული,დარომლიდანაც კავკასიონის შთამბეჭდავი ხედები იშლე
ბა, ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრია ვიზიტორებისთვის. მრავალძალში
მოწყობილიასარიტუალოსივრცეც.
უკანასკნელპერიოდში,მნიშვნელოვანიინიციატივებიგანხორციელდა/იგეგმებაონისმუნი
ციპალიტეტშიტურიზმისსფეროსგანვითარებისკუთხით.ქალაქონშიაღსანიშნავიაწარმო
ებულიინფრასტრუქტურულისამუშაოები,რომელიცაწესრიგებსქალაქისიერსახეს.
კურორტშოვისგანვითარებისპერსპექტივაძირითადადუკავშირდებაკომპანია„სიმეტრიის“
პროექტს“ShoviMountainResort”4,რომელიც2018წელსდაიწყო.პროექტითგათვა
ლისწინებულიასაერთაშორისომასშტაბის4სეზონიანისამკურნალოგამაჯანსაღებელიკუ
რორტისშექმნა,რომელიცმოიცავს5ვარსკვლავიანსასტუმროს,კოტეჯებს,რესტორნებს,
ბარებს,საკონფერენციო,სპორტულ,გასართობდარეკრეაციულსივრცეებს.საინვესტიციო
გეგმისმიხედვით,კომპლექსიერთდროულად1400დამსვენებლისმიღებასშეძლებს.ჯა
მურიინვესტიციისსაერთოოდენობადაახლოებით50მილიონაშშდოლარსშეადგენს.აღ
სანიშნავია,რომკურორტშოვისგანვითარებადაეფუძნებაგენერალურგეგმას,რომელიც
ავსტრიელმაექსპერტებმაშეიმუშავეს.
დადებითიტენდენციებიშეინიშნებაკურორტუწერისგანვითარებისმიმართულებითაც.აღ
ნიშნული უპირველესად უკავშირდება 2021 წელს სასტუმრო „მანინოს“ გახსნას, ასევე,
ბრენდული სასტუმრო „რედისონის“ მშენებლობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, რომ
ლისდასრულებაც2023 წელს იგეგმება. „რედისონის“ მშენებლობა ხორციელდება უწე
რაშიარსებულიძველისანატორიუმისბაზაზე,დამასასევეემატებარამდენიმესართული.
ჯამშიკომპლექსი7სართულიანიიქნება,და83ნომერსგააერთიანებს.
მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული პროექტების განხორციელება ონის მუნიციპალიტეტში
მნიშვნელოვნადგაზრდისმისტურისტულმიმზიდველობას,ინვესტიციებისმოზიდვისპერს
პექტივებსდახელსშეუწყობსმუნიციპალიტეტისპოზიციონირებასსაქართველოსტურისტულ
რუკაზე.

3.3. კლასტერის გეოგრაფიული მდებარეობა

ონისმუნიციპალიტისტურიზმისკლასტერიშედგება99საწარმოსგან.საწარმოთაძირითადი
ნაწილიინდ.მეწარმედაარეგისტრირებულიდამათიუმრავლესობამცირეზომისაა.
ონისტურიზმისსექტორისბიზნესებისმნიშვნელოვანინაწილი(36%)ქალაქონშიმდება
რეობს.სხვასოფლებთანშედარებით,საწარმოთამაღალირაოდენობაასოფელუწერასა
(20%)დაგლოლაში(13%).დანარჩენიბიზნესებიგადანაწილებულიაონისმუნიციპალი
ტეტისსხვა11სოფელში(დეტალურიინფორმაციისთვის,გთხოვთ,იხილოთქვემოთმოცე
მულიცხრილი).

4 https://simetria.ge/ge/hotels/shovi_resort
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ცხრილი2:ბიზნესებისრაოდენობაადგილმდებარეობისმიხედვით

მდებარეობა საწარმოების რაოდენობა

ქ.ონი 36

უწერა 20

გლოლა 13

მრავალძალი 9

ღარი 7

შოვი 4

სორი 2

ღები 2

კომანდელი 1

ლაჩთა 1

ხირხონისი 1

ჭიორა 1

წმენდაური 1

ზუდალი 1

სულ 99

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისბიზნესრეგისტრიდაონისმუნიციპალიტეტისმერიის
საწარმოებისსია

ტურიზმისსექტორშიარსებულისაწარმოებისძირითადისაქმიანობებიაგანთავსებისსაშუ
ალებებითა და საკვებით უზრუნველყოფა. სექტორში არსებულ სასტუმროდა სასტუმროს
ტიპის ობიექტებს შორის უმრავლესობა საოჯახო ტიპისაა. ამას გარდა, სხვა ტურისტული
სერვისებს შორისაა სალაშქრო და საცხენოსნო ტურების მოწყობა, ასევე, მოგზაურობის
დაგეგმვისსერვისები.

ცხრილი3:ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისსექტორისკომპანიებისგანაწილებასაქმიანობებისმიხედვით

საქმიანობა კომპანიათა რაოდენობა

სასტუმროებიდასასტუმროსტიპისდაწესებულებები 86

კვებისობიექტები 9

სხვატურისტულისერვისებისმიმწოდებლები 3

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისბიზნესრეგისტრიდაონისმუნიციპალიტეტისმერიის
საწარმოებისსია
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4 სექტორის ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები 

ბრუნვა
საწარმოთა ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაკვირვების მიზნით, კვლევის ფარგლებში შე
მუშავებულ გზამკვლევში გათვალისწინებული იყო კითხვები წლიურ ბრუნვასთან და და
საქმებასთან დაკავშირებით.  გამოკითხულ ტურისტულ სუბიექტთაგან უმეტესობამ (16მა
19დან) დაასახელა კომპანიის ბრუნვის დიაპაზონი5. როგორც კვლევამ აჩვენა, გარდა
ერთი კომპანიისა, ყველა გამოკითხული კომპანიის ბრუნვა 100 000ლარზე ნაკლებია.
გამოკითხულსაწარმოთა37.5%ისბრუნვა10000ლარსარაჭარბებდა,ხოლო43.8%ის
10000და50000ლარსშორისმერყეობს.

ცხრილი4:ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისსექტორისკომპანიებისბრუნვა

საწარმოს 
ზომა

0- 
10K₾

10K- 
50K ₾

50K- 
100K₾

100K- 
250K₾

250K- 
500K₾

500K- 
1მლნ₾

1მლნ-
3მლნ₾

3მლნ-
5მლნ₾

5მლნ-
10მლნ₾

10მლნ-
20მლნ₾

მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე                    
მცირე  
მცირე  
მცირე  
მცირე  
მცირე  

წყარო:საველეკვლევა

დასაქმება
გამოკითხულთაუმრავლესობამგააზიარადეტალებიდასაქმებულთარაოდენობისშესახებ.
გამოკითხულიობიექტებისუმეტესობა(19იდან15),ოჯახისწევრებსასაქმებს,დასაშუა
ლოდ24ადამიანისჩართულობასმოითხოვს.დარჩენილიოთხისასტუმროდან,2მათგანი
საშუალოდ58ადამიანსასაქმებს,ხოლოშედარებითმსხვილიორისასტუმროსაშუალოდ
30ადამიანსასაქმებს.

5 გამოკითხულიმეწარმეებიდანსამსარგაუმჟღავნებიაწლიურიბრუნვისდიაპაზონი.
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დასაქმებულთაშესახებმონაცემებიწარმოდგენილიაქვემოთცხრილში:

ცხრილი5:კომპანიათადასაქმება

საწარმოს ზომა გამოკითხულ საწარმოთა 
რაოდენობა

დასაქმებულთა საშუალო  
რაოდენობა სულ

მცირე 19 6.2 3576

სხვა მთავარი ინდიკატორები
ინტერვიუებისმსვლელობისდროს,სამიზნესაწარმოებსჰქონდათშესაძლებლობა,ესაუბრათ
აღნიშნულისექტორისძირითადიეკონომიკურიინდიკატორებისდინამიკისშესახებბოლო
3წლისგანმავლობაში.აღნიშნულიინდიკატორებიიყო:
y გაყიდვები
y მოგება
y მომხმარებელთა რაოდენობა (მათ შორის: უცხოელ ტურისტთა რაოდენობა და
ადგილობრივტურისტთარაოდენობა)

y დატვირთულობა
y სასტუმროს/რესტორნისმოცულობა
y პროდუქტების/სერვისებისრაოდენობა
y ფასები(ლარში)
y დასაქმებულთარაოდენობა(ქალი,კაცი)
რესპონდენტებმა თითოეულ ინდიკატორს შეუსაბამეს შესაბამისი პასუხი: „მცირდებოდა“,
„იზრდებოდა“ან„არშეცვლილა“.შედეგებიმოცემულიაქვემოთგრაფიკზე.
გრაფიკი3:ეკონომიკურიინდიკატორებისდინამიკაგამოკითხულსაწარმოთაშორისბოლო3წელში

69%

23%

8%

15%

8%

77%
69%

15%

15%

69%

15%

15%

92%

8%

31%

62%

8%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92%

8%

92%

8%

100%100%100%

15%

85%

n შემცირდა      n გაიზარდა      n არ შეცვლილა

გაყ
იდ

ვებ
ი

უცხ
ოელ

ი ტ
ურ

ისტ
ები

ს 

რაოდენო
ბა

მომხმ
არებე

ლთა 

რაოდენო
ბა

ად
გილ

ობრ
ივი

 

ტურ
ისტ

ები
ს რ

აოდენო
ბა

სას
ტუმრ

ოს/რ
ესტ

ორნის
 

მოცულ
ობა

პროდუქტ
ები

ს/სე
რვის

ები
ს 

რაოდენო
ბა

დასა
ქმე

ბულ
ები

ს 

რაოდენო
ბა

სას
ტუმრ

ოს/რ
ესტ

ორნის
 

დატვირ
თულ

ობა ფასე
ბი

კაც
ი დ

ასა
ქმე

ბულ
ები

ს 

რაოდენო
ბა

ქალ
ი დ

ასა
ქმე

ბულ
ები

ს 

რაოდენო
ბამოგებ

ა

წყარო:საველეკვლევა

6 რადგან რეგიონში არსებული მსხვილი ობიექტებიდან ყველა გამოიკითხა, სულ დასაქმებულთა რაოდენობის
მიახლოებულიმაჩვენებელიგამოთვლილიაგამოკითხულკომპანიებშიდასაქმებულთარაოდენობისადადარჩენილი
საწარმოების რაოდენობის 3 დასაქმებულზე (საშუალო მაჩვენებელი საოჯახო სასტუმროსთვის) გამრავლებით
მიღებულირიცხვისშეკრებით.
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ბოლო3წლისგანმავლობაშიყველაგამოკითხულიტურისტულიობიექტისგაყიდვებიდა
მოგება მცირდებოდა.მსგავსიდინამიკაშეინიშნებამომხმარებლების,მათშორისადგი
ლობრივი და საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის, და შესაბამისად, დატვირთუ
ლობისმაჩვენებლისკუთხითაც.ესინდიკატორებიგამოკითხულთა7080%სთვისბოლო
3წლისგანმავლობაშიშემცირდა.
ზემოთ განხილული ეკონომიკური მაჩვენებლების შემცირება, ძირითადად გამოწვეულია
კვლევის ჩატარებისდროით. კერძოდ, 2022 წელს კვლევის ჩატარებისდროს, აქტიური
ტურისტულისეზონირაჭაშიჯერარიყოდაწყებული,რაცრესპონდენტებისაზრით,ძირი
თადადივნისშიდა ივლისისდასაწყისში უამინდობითიყოგანპირობებული. შესაბამისად,
2022წლისზაფხულის2019წლისზაფხულთანშედარებამნაწილობრივგანაპირობაძი
რითადიინდიკატორებისშემცირება.
ზოგადად, აღსანიშნავია COVID19 პანდემიის უარყოფითი გავლენა ყველა პარამეტრის
მიმართულებით. 2020 და 2021 წლების სეზონზე, 2019 წლის სეზონთან შედარებით,
მოთხოვნამკვეთრადიყოშემცირებული,რისგამოცრესპონდენტებისნაწილმაფუნქციონი
რებაცკიშეწყვიტა.2022წელსაღდგენისმოლოდინსხელსუშლისრუსეთუკრაინისომის
ფაქტორი.ობიექტებისერთინაწილიელოდება,რომ2022წელსმათიბიზნესიდაუბრუნ
დება2019წლისმაჩვენებლებს,გამოკითხულთამეორენაწილიკითვლის,რომამმაჩვე
ნებლებზედაბრუნებავერმოხერხდება.
ობიექტების უმეტესობას (85%) გაანალიზებულ პერიოდში არ შეუცვლია საკუთარი ობი
ექტის მოცულობა,  ხოლო15%მა  ეს პერიოდი გაფართოებისთვის გამოიყენა. მსგავსი
მდგომარეობააპროდუქტების/სერვისებისრაოდენობისგაზრდასთანმიმართებით,თუმცა,
ამშემთხვევაში,გამოკითხულთა31%მაგაზარდასერვისებისმრავალფეროვნება,8%მა
კიშეამცირა.
ბოლო3წლისგანმავლობაში, გამოიკვეთაგაზრდილიფასებისტენდენცია. ნედლეულზე
დაკომუნალურებზემნიშვნელოვნადგაზრდილიფასებიისმთავარიმიზეზებია,რისგამოც
ობიექტების92%მასაკუთარმომსახურებაზეფასებიგაზარდაუკანასკნელისამიწლისგან
მავლობაში.
რაცშეეხებადასაქმებას,ამმიმართულებითობიექტების90100%სარშეუცვლიადასაქ
მებულთარაოდენობა,რაცძირითადადგამოწვეულიაიმმახასიათებლიდან,რომმათიუმე
ტესობისფუნქციონირებასოჯახისწევრებიუზრუნველყოფენ.
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5 მომსახურების პროცესი 

ტურიზმისკლასტერისაკუთარკლიენტებსძირითადადგანთავსებისდაკვებისმომსახურებას
სთავაზობს. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში შეთავაზებულია დამატებითი ტურისტული
სერვისები,როგორიცაატურებისორგანიზება.

ნედლეული და მასალები
ონის მუნიციპალიტეტშიტურიზმის სექტორში მოქმედი კომპანიები საქმიანობის პროცესში
ძირითადიყენებენშემდეგნედლეულს/მასალებს:
y რძისპროდუქტები
y კვერცხი
y ხორცი(ღორის,საქონლის,ქათმის),რაჭულილორი
y თევზი
y თაფლი
y ფქვილი,პური
y ბოსტნეული
y ხილი
y კარტოფილი
y ლობიო
y ღვინო
y ალკოჰოლურიდაარაალკოჰოლურისასმელები
y სხვასაკვებიპროდუქტები
y ჰიგიენურიპროდუქტები
y თეთრეული,
y სასტუმროსთვისსაჭიროაღჭურვილობა
y დენი,გაზი,წყალი
y ადგილობრივადწარმოებულიხეტყისპროდუქტები
y ადგილობრივადწარმოებულისაფეიქროპროდუქტები
პირველრიგში,უნდააღინიშნოს,რომტურისტებისთვისსაუზმისშეთავაზებაონისტურის
ტულიობიექტებისმომსახურებისმნიშვნელოვანკომპონენტსწარმოადგენს.ობიექტებიაღ
ნიშნავენ,რომმათიკონკურენტუნარიანობისგანმსაზღვრელიერთერთიმნიშვნელოვანი
ფაქტორისწორედსაუზმისშეთავაზებაა,მათშორისკიავთენტურიდაადგილობრივისაკ
ვებისმიწოდებატურისტებისთვის.
ტურიზმისსექტორისკომპანიებისმიერნედლეულისშეძენაძირითადადადგილობრივბა
ზარზეხორციელდება.საოჯახოსასტუმროებისდიდნაწილსკისაკუთარიმცირეზომისმე
ურნეობებიაქვს,რომლითაცახერხებენვიზიტორებისმოთხოვნისნაწილისდაკმაყოფილე
ბას.ადგილობრივიწარმოებისპროდუქტებად,სხვადასხვატურისტულიობიექტისმხრიდან,
ძირითადად სახელდებოდა ლორი, თაფლი, რძის პროდუქტები, კვერცხი, კარტოფილი,
ლობიო,ბოსტნეული(მხოლოდსეზონზე)დათევზი.
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ნედლეულისადგილობრივმწარმოებლებთანთანამშრომლობახშირია,განსაკუთრებითსა
ოჯახოსასტუმროებისთვის,თუმცა,თანამშრომლობაუმეტესშემთხვევაშიშემოიფარგლება
ბაზრობაზეკონკრეტულიმწარმოებლისგანპროდუქციისსტაბილურადშეძენით.ასევე,ხშირ
შემთხვევაში, ხდება პროდუქციის მომარაგება მეწარმეებთან ინდივიდუალური შეთანხმე
ბისსაფუძველზეც.დამატებით,ერთერთრესტორანსაქვსთანამშრომლობაადგილობრივი
ხორცისსაწარმოსთან,ხორცისმოწოდებასთანდაკავშირებით.
აღსანიშნავია,რომადგილობრივინედლეულისარსებობამნიშვნელოვანიფაქტორიავი
ზიტორებისთვისობიექტისშერჩევისას.დამატებით,ხშირიასტუმრებისმხრიდანადგილობ
რივი პროდუქციის შეძენის სურვილი. ამ შემთხვევაში, ტურისტული ობიექტების მხრიდან
აქტიურადხდებადაინტერესებულივიზიტორებისშესაბამისინედლეულისმიმწოდებლებთან
გადამისამართება.ხაზგასასმელია,რომსასტუმროებისთვის,რესტორნებისთვისდა1დიდი
ზომის საოჯახო სასტუმროსათვის, ადგილობრივ ბაზარზე ნედლეულის არასაკმარისირა
ოდენობააქტიურტურისტულსეზონზემნიშვნელოვანგამოწვევასწარმოადგენს.როგორც
რესპონდენტებისდიდმანაწილმააღნიშნა,ადგილობრივიპროდუქცია,რომელიცძირითა
დადოთხშაბათობით,ონისბაზარშიარისხელმისაწვდომი,არარისსაკმარისიმოთხოვნის
დასაკმაყოფილებლად. შესაბამისად, ტურისტულობიექტებს უწევთ საკვები პროდუქტების
შეძენასაჩხერეში,ამბროლაურშიდაქუთაისში.ასევე,არსებობსსაკვებიპროდუქციისგარ
კვეულიკატეგორია,რომელიცმუნიციპალიტეტშისაერთოდარიყიდება,მაგალითად,ჩირი
დამწნილი.
ნედლეულისნაწილში,აღნიშვნისღირსიაამბროლაურისმუნიციპალიტეტშიარსებულღვი
ნისსაწარმოებთანპარტნიორულიკავშირისგამყარებისშესაძლებლობა.ამეტაპზე,ესკავ
შირიარაფორმალურიდაინდივიდუალურურთიერთობებზედაფუძნებულია.
გამოკითხულირესპონდენტებისმიერ,ასევე,მნიშვნელოვანპრობლემადდასახელდაბო
ლო2წლისგანმავლობაშისაგრძნობლადგაზრდილინედლეულისფასები,განსაკუთრებით
ხორცისდარძისპროდუქტებზე.ამპრობლემასამძაფრებსისიც,რომონისმუნიციპალი
ტეტშიფასები,საქართველოსსაშუალოფასებთანშედარებით,მაღალია,დისტრიბუციისმა
ღალიხარჯებიდანგამომდინარე.კერძოდ,მოთხოვნისსიმცირიდანგამომდინარემსხვილ
დისტრიბუტორებსძირითადადარუღირთონისდაფარვა,,შესაბამისად,პროდუქციისძი
რითადინაწილიონისმუნიციპალიტეტშიამბროლაურიდანანსაჩხერიდანრედისტრიბუციის
გზითხვდება,რაცშესაბამისადზრდისფასებს.
აღსანიშნავია,რომნედლეულისშეძენახდებამოთხოვნიდანგამომდინარე,დანაკლებად
ხდებამისიწინასწარმომარაგება.ასევე,მუნიციპალიტეტშიარარსებობსსამაცივრემეურ
ნეობა,სადაცმოხდებოდანედლეულისდასაწყობება.
ობიექტებისთვისსაჭიროაღჭურვილობისდაჰიგიენურიპროდუქტებისშეძენაძირითადად
საჩხერეში,ქუთაისში,ანთბილისში,შედარებითდიდიზომისშეკვეთებითხდება,საჭიროე
ბისშემთხვევაშიკიმარაგებისნაწილსობიექტებიონშიივსებენ.თუმცა,აღსანიშნავია,რომ
ონშიარსებულიარჩევანიამმიმართულებითობიექტებისნაწილისთვისარადამაკმაყოფი
ლებელია.
რაცშეეხებაკომუნალურგადასახადებს,ამმიმართულებითონისმუნიციპალიტეტისმაღალ
მთიან სოფლებში ბუნებრივი გაზის მიწოდების არ არსებობა მნიშვნელოვან გამოწვევად
დასახელდა.ასევე,გამოიკვეთაკომუნალურიგადასახადებისზრდისდინამიკა,რომელიც
მძიმედ აისახება სტუმარმასპინძლობაში ჩართულ ობიექტებზე და ნედლეულის ფასების
ზრდასთანერთად,მომსახურებისგაზრდილიხარჯის(დაშესაბამისად,ფასის)მნიშვნელო
ვანინაწილია.
ნედლეულის ნაწილში, მნიშვნელოვანია ადგილობრივად წარმოებული ხისდა საფეიქრო
პროდუქტებისროლი,რომლებიცხელსუწყობენტურისტულიობიექტისავთენტურიიერ
სახისშენარჩუნებას.ტურისტულისაწარმოებისმნიშვნელოვანნაწილსუკვეაქვსაქტიური
თანამშრომლობაონშიარსებულხალხურირეწვისსაწარმოებთან,დასაკუთარიობიექტე
ბისგაფორმებაშიგამოყენებულიაქვსმათიპროდუქცია.
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სეზონურობა
ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისკლასტერისთვისსეზონურობამნიშვნელოვანიხელისშემ
შლელიფაქტორია.აქტიურისეზონიმხოლოდორითვე15ივლისიდან15სექტემბრამდე
გრძელდება,რაცსაშუალოდდატვირთულობისდაბალმაჩვენებელსგანაპირობებს.
ონის მუნიციპალიტეტში აქტიური სეზონის დაწყება ქართველი ვიზიტორებისთვის ხშირად
ემთხვევაერთიანიეროვნულიგამოცდებისპერიოდს.სეზონურობისერთერთიგამაძლი
ერებელი ფაქტორია აგვისტოში მუსიკალური ფესტივალი „როკვას“ ჩატარება. როგორც
რესპონდენტებმააღნიშნეს,2022წლისფესტივალისდღეებში,მათიობიექტებისაბსოლუ
ტურიუმრავლესობაუკვედაჯავშნილია.
ამეტაპზე,მიწოდებისფაქტორები,მათშორისგამოკვეთილად,ონიდანმოშორებითარ
სებულდასახლებებშიზამთარშიბუნებრივიგაზისმიწოდებისარარსებობა,აფერხებსსტუმ
რებისმიღებასმნიშვნელოვანიპერიოდისგანმავლობაში.რამდენიმერესპონდენტისთვის,
გაზზეხელმისაწვდომობაკრიტიკულიფაქტორიაიმისთვის,რომარასეზონზეუღირდესობი
ექტისმუშაობა.გარდაამისა,ობიექტებისნაწილსაქვსგაზი,მაგრამარაქვსცენტრალური
გათბობა,რაცხელსუშლისმათმუშაობასარასეზონზე.
მიუხედავად ამ მიზეზებისა,როგორც კვლევა აჩვენებს,რეგიონის4 სეზონის კურორტად
ჩამოყალიბებისპერსპექტივაარსებობს.
ზამთარში, ღებში და შოვში ტურისტების ჯგუფებიდან (ძირითადად, აღმოსავლეთ ევრო
პისქვეყნებიდან)გარკვეულიმოთხოვნაარსებობს„სნოუბორდინგზე“,ძირითადადღებში
დაშოვში.ამმიმართულებითზამთრისკურორტისინფრასტრუქტურისმოწყობა(საბაგირო)
რეგიონისზამთრისკურორტადჩამოყალიბებისთვისმნიშვნელოვანიწინგადადგმულინა
ბიჯიიქნებოდა.ზამთარშიზემორაჭაშიდასვენებაზეგარკვეულიმოთხოვნაარსებობსად
გილობრივივიზიტორებისგანაც.
ზემორაჭის ბუნება გამოირჩევა შემოდგომითაც, შესაბამისად ამ პერიოდშიც გარკვეული
მოთხოვნაარსებობს.რესპონდენტებისდიდინაწილისთქმით,ყველაზერთულიპერიოდი
ვიზიტორებისდასაინტერესებლადგაზაფხულია.

მომ სა ხუ რე ბის გეგ მა
კვლევისფარგლებშიგამოკითხულარცერთკომპანიასარაქვსსაქმიანობისდროშიგაწე
რილიგეგმადამათმიერტურისტულისერვისისმიწოდებამთლიანადმოთხოვნაზეადამო
კიდებული.შესაბამისად,არხდებაპროდუქტებისწინასწარმომარაგებაც.

სას ტუმ რო/ სა რეს ტორ ნე სივ რ ცის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბა
აღსანიშნავია, რომ გამოკითხული ობიექტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ არ უჭირს
არსებულისივრცისსრულადგამოყენებასეზონზე,თუმცა,არასეზონზეობიექტებისდიდი
ნაწილისთვისდატვირთულობისმაჩვენებელისაკმაოდდაბალია,ძირითადად,შესაბამისი
პირობების(გათბობის)არარსებობისგამო.
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6    სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვის აღწერა 

ტურიზმის სექტორისღირებულებათა ჯაჭვიონის მუნიპალიტეტშირამდენიმე აქტორისგან
შედგება:

1. მომწოდებლები  ღირებულებათა ჯაჭვის დასაწყისში არიან ნედლეულის მომწო
დებლები7, მაგალითად, ადგილობრივი საკვები პროდუქტების ინდივიდუალური მიმ
წოდებლები(ფერმერები),ასევე,ადგილობრივიქსელურიდაარაქსელურიმარკეტები
დამომწოდებლებისხვაქალაქებიდან(საჩხერე,ქუთაისი,ამბროლაური,თბილისი).

2. განთავსების ობიექტებიროგორიცაა,სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროები, და 
კოტეჯები–ამმიმართულებით,ონისმუნიციპალიტეტისგანთავსებისობიექტებშიჭარბობს
საოჯახო ტიპის სასტუმროები, ასევე არსებობს რამდენიმე სასტუმროს ტიპის ობიექტი.
კოტეჯებისელემენტისაბჭოთაკავშირისპერიოდშიმთისკურორტებში(მეტწილადშოვში)
საკმაოდ განვითარებული იყო, და ბოლო პერიოდში, შეინიშნება კოტეჯების, როგორც
განთავსებისობიექტისმომრავლება(განსაკუთრებითუწერაშიდაშოვში).

3. საკვები ობიექტებისაკვებიობიექტები,განთავსებისობიექტებთანერთად,ტურიზმის
კლასტერის ძირითად საწარმოებში მოიაზრებიან. ონის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება
საკვები ობიექტების ნაკლებობა, როგორც რაოდენობრივი, ისე მრავალფეროვნების
კუთხით.ქალაქონისგარეთ,კერძოდ,კურორტებზე(უწერა,შოვი,ღები)ესპრობლემა
უფრომეტადარისგამოხატული.

4. სხვა ტურისტული სერვისების მიმწოდებლებისათავგადასავლოდასაცხენოსნო
ტურების,კემპინგისადასხვასერვისებისმიმწოდებლები,ასევეტურიზმისკლასტერის
ძირითადი მოთამაშეები არიან.ონის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება ასეთიობიექტების
ნაკლებობა.

5. ადგილობრივი და საერთაშორისო ვიზიტორებირომლებიცარიანტურისტული
ობიექტებისმომსახურებისმიმღებიპირები.მათიპროფილიგანსხვავებულიატურისტული
ობიექტებისმიხედვით.

7 ნედლეულისმომწოდებლებისდეტალურიაღწერამოცემულია„მომსახურებისპროცესი“სქვეთავში.
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ცხრილი6:სექტორისღირებულებათაჯაჭვისრუკა

მომწოდებლები

ადგილობრივი 
ვიზიტორები

საერთაშორისო 
ვიზიტორები

სხვა  
ტურისტული 
სერვისები

სასტუმროები

საოჯახო 
სასტუმროები

კოტეჯები

კვების 
ობიექტები

   მომწოდებლები

   ძირითადი ტურისტული   
          ობიექტები

   დამატებითი ტურისტული   
          ობიექტები

  მომხმარებლები

  კავშირი

  შესაძლო კავშირი 
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7 ბიზნეს ოპერაციების და კლასტერის ანალიზი 

7.1. მართვა და სამუშაო ძალა

ონისმუნიციპალიტეტშიგამოკითხულისასტუმროებისთვისადასასტუმროსტიპისდაწესებუ
ლებებისთვისორგანიზაციულისტრუქტურაძირითადადმოიცავსხელმძღვანელს,მიმღებს,
დიასახლისს, მზარეულს, ბუღალტერს. საკვები ობიექტებისთვის პოზიციების განაწილება
შემდეგნაირია: ხელმძღვანელი, მზარეული, მცხობელი, მიმტანი,დამლაგებელი, ბუღალ
ტერი,მძღოლი,გიდი.უნდააღინიშნოს,რომონისტურიზმისსექტორშიგამოკითხულკომ
პანიებშიძირითადადდასაქმებულებიხშირადარიანოჯახისწევრებიდაგადანაწილებული
აქვთფუნქციები.შესაბამისად,გამოკითხულისაწარმოებისდიდნაწილშიხელმძღვანელი
ძირითადადითავსებსზემოთჩამოთვლილპოზიციებს,დადახმარებასიღებსოჯახისწევ
რებისგანსხვადასხვამიმართულებით.
იქიდანგამომდინარე,რომტურიზმისსექტორიმნიშვნელოვნადგამოხატულისეზონურობით
გამოირჩევა,ბიზნესებისუმრავლესობასეზონზედამატებითქირაობსდროებითკადრებს.
შესაბამისად,ბიზნესებშიდასაქმებულიკადრებისრაოდენობახშირადცვალებადია.გამო
კითხული ბიზნესების განცხადებით, დასაქმებულთა რაოდენობა განსხვავდება და 1დან
32მდემერყეობს.გამოკითხულისაოჯახოსასტუმროებისადაკვებისობიექტებისშემთხვე
ვაშიდასაქმებულთარაოდენობასაშუალოდ45თანამშრომელსშეადგენს.
საწარმოთა ნაწილი ფიქსირებულ ანაზღაურებას სთავაზობს თანამშრომლებს. ამას გარ
და, გამოკითხულ ბიზნესების ნაწილი ტურისტულ სეზონზე თანამშრომლებს ფიქსირებულ
ანაზღაურებასთანერთად,წამახალისებელანაზღაურებასაცსთავაზობს.დამატებით,ბიზნე
სებისმცირენაწილითანამშრომლებს,მათშორისსეზონურთანამშრომლებს,გამომუშავე
ბითუხდისანაზღაურებას.
კომპანიათაუმრავლესობისგანცხადებით,მათუჭირთონისმუნიციპალიტეტშისამუშაოძალის
მოძიებადახშირადუწევთობიექტზესამუშაოკადრებისსხვარეგიონებიდან(ძირითადად
იმერეთისრეგიონიდან,ასევე,რიგშემთხვევებშიდაფიქსირდაკადრებისშემოყვანათბი
ლისიდან)აყვანა.კადრებისსიმცირესბიზნესებისნაწილიხსნისიმფაქტით,რომმომსახუ
რებისსექტორიდაბალიმიმზიდველობითსარგებლობსადგილობრივმოსახლეობაში.
გარდა ზემოთხსენებული მიზეზისა, კადრების ნაკლებობის ერთერთი განმაპირობებელი
ფაქტორია სექტორისთვის რელევანტური კადრების (როგორიცაა მზარეული, მცხობელი,
მიმტანი,დიასახლისი,მომსახურეპერსონალი)დეფიციტისაქართველოსმასშტაბით,ვინა
იდანკადრებისგადინებახშირადარამხოლოდდიდქალაქებსადადედაქალაქში,არამედ
საზღვარგარეთაც ხდება.რამდენიმე სასტუმროს წარმომადგენელმა ასევე აღნიშნა,რომ
მზარეულისპოზიციაზეკადრებისნაკლებობისგამომოუწიათგაეუქმებინათკვებისსერვისი.
ხოლო,ერთერთმასაკვებიობიექტისწარმომადგენელმააღნიშნა,რომმოუწიაშეთავაზე
ბულიკერძებისრაოდენობისადამრავალფეროვნებისშემცირებაკონკრეტულისპეციალო
ბისმზარეულისარარსებობისგამო.
გამოკითხული კომპანიების უმრავლესობა, სამუშაო ძალის ნაკლებობასთან ერთად, გა
მოწვევადასახელებსარსებულისამუშაოძალისარასაკმარისუნარებსდაცოდნას.გამო
კითხულბიზნესებისუმრავლესობა,არარისკმაყოფილითავიანთიკადრებისკვალიფიკა
ციისდონით.ასევე,ხშირადთვითონვეუწევთკადრებისგადამზადებაზეპასუხისმგებლობის
აღება. ამას ემატება კადრების ხშირი ცვალებადობისფაქტორიც,რაც მეტად ართულებს
დასაქმებულთასაკმარისიუნარებისადაცოდნისუზრუნველყოფას.აქედანგამომდინარე,
აღნიშნულიგამოწვევებიპირდაპირაისახებამომსახურებისხარისხსადავიზიტორთაკმა
ყოფილებისდონეზე.
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თუმცა,აღსანიშნავიაამმიმართულებითწარმატებული მაგალითისარსებობაც.კერძოდ,
ერთერთმასასტუმრომ,საკუთარიძალებითგადაამზადადადაასაქმა30ადგილობრივი
კადრი,რაცთავადსასტუმროსწარმომადგენლებისმხრიდანწარმატებულმაგალითადიქნა
გაზიარებული.თუმცა,უნდააღინიშნოს,რომპროცესისდროს,გამოიკვეთაადგილობრივი
კადრებისთვისახალიუნარებისადაცოდნებისათვისებისსირთულე.
რესპოდენტთაძირითადმანაწილმა20152017წლებშიონისმუნიციპალიტეტშიGIZისმი
ერგანხორციელებულიპროექტის„ტურიზმისადამეწარმეობისგანვითარებაზემორაჭაში“
ფარგლებშისტუმარმასპინძლობისმიმართულებითგაიარაგადამზადება.ტრენინგებშიმო
ნაწილესაოჯახოსასტუმროებისთვისაღნიშნულიპროექტითკმაყოფილებისდონესაკმაოდ
მაღალიაღმოჩნდა.ამასთანავე,მათიუმრავლესობისგანცხადებით,სტუმარმასპინძლობის
მიმართულებითუმჯობესიიქნებაკიდევჩატარდესტრენინგებიმეწარმეებისგანვითარების
თვის,ვინაიდანსექტორისთვისმნიშვნელოვანიათანამედროვემოთხოვნებთანთანხვედრა
შიყოფნადამომხმარებლებისთვისმომსახურებისმაღალიხარისხისშეთავაზება.
ამავე პროექტის ფარგლებში, „სამთო გამყოლთა ასოციაციის“ წარმომადგენლებმა მო
ამზადეს საფეხმავლო გამყოლების გარკვეული რაოდენობა, რომელთაგანაც 9 მათგა
ნი სერტიფიცირებული გამყოლი გახდა. „სამთო გამყოლთა ასოციაციასთან“ არსებული
„სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“ გეგმავს საკუთარი სერვისების დასავლეთ საქარ
თველოში,მათშორისზემორაჭაშიგავრცელებას.ამინიციატივისფარგლებში,ონისმუ
ნიციპალიტეტისსაჯაროსკოლებშიმოაზრებულიამე8მე12კლასისმოსწავლეებისთვის
დაემატოსსათავგადასავლოტურიზმისკურსი,რომელიცსამომავლოდ,ამპროფესიითდა
ინტერესებულიახალგაზრდებისრიცხვს,დასაბოლოოდ,სერტიფიცირებულისამთოგიდე
ბისრაოდენობასგაზრდის.
ამას გარდა, აღსანიშნავია, რომ სხვა დონორების მხრიდანაც დიდი ყურადღება ექცევა
პროფესიულიგანათლებისპოპულარიზაციას,მათშორისრეგიონულდონეზე.განათლების
სამინისტროსთანაქტიურითანამშრომლობითUNDPახორციელებსპროფესიულიგანვითა
რების14კომპონენტიანპროექტსსაქართველოსმასშტაბით.პროექტისკონკრეტულიკომ
პონენტებისბენეფიციარადშესაძლოაონისმუნიციპალიტეტიცშეირჩეს.შესაბამისად,ონის
მუნიციპალიტეტშიპროექტისკომპონენტებისგანხორციელებისშემთხვევაში,პროფესიული
განათლების მიმართულებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება ადგილობრივი სამუშაო ძალის
დაინტერესება.აღსანიშნავიაისიც,რომწინასწარიკვლევისშედეგად,ტურიზმიერთერთ
ყველაზეპრიორიტეტულმიმართულებადდასახელდა.
პროფესიული განათლების მიმართულებით, განათლების სამინისტროს ბაზაზე, უნარების
სააგენტოს ჩამოყალიბება ამ კუთხით განვითარების შესაძლებლობად შეიძლება ჩაითვა
ლოს.
მიუხედავად არსებული პრობლემებისა, გამოკითხულთაგან არც ერთ კომპანიას არ აქვს
თანამშრომლობა დამყარებული ამბროლაურის პროფესიულ კოლეჯ „ერქვანთან“, რაც
მეტწილად განპირობებულია კოლეჯის ადგილმდებარეობით და ტურიზმის სფეროსთვის
შესაბამისიპროგრამებისნაკლებობით.რესპონდენტებისნაწილისგანცხადებით,კარგიიქ
ნება პროფესიულ სასწავლებელში ისწავლებოდეს სტუმარმასპინძლობის სპეციალობები,
განსაკუთრებითკიისეთიმოთხოვნადიმიმართულებით,როგორიცაამზარეული,მენეჯერი,
დიასახლისი,გამყოლიტურისტულიგიდი.ამასგარდა,მნიშვნელოვანიაკურსდამთავრებუ
ლებსგანუვითარდეთკომუნიკაციისადაპასუხისმგებლობისუნარები.
ასევე,ცალკეუნდაგამოიყოსდანიისარქიტექტურისდადიზაინისსამეფოაკადემიიის,ონის
მუნიციპალიტეტისმერიისდასაქართველოსთავისუფალიუნივერსიტეტისარქიტექტურისდა
დიზაინისსკოლისერთობლივიპროექტი,რომელსაცფონ   დი „ფეარ თრის ფო  უნ   დე  იშნ“  
ახორციელებს. პროექტი ძირითადად კონცენტრირებულია ქართულიოდა სახლების შეს
წავლაზე და მშენებლობაზე, ხეზე მუშაობის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარებაზე
და აღნიშნულ სფეროებში პროფესიული უნარების და ცოდნის გაღრმავებაზე. პროექტის
შედეგადონისმუნიციპალიტეტშიშეიქმნებაპროფესიულიჰაბი,სადაცსხვადასხვასაგანმა
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ნათლებლოპროექტებიგანხორციელდება.პროექტისფარგლებში,ძირითადიპროფესიის
გარდა,იგეგმებასაგანმანათლებლოპროექტებისგანხორციელებაეკოტურიზმისდაეკო
ლოგიისმიმართულებითაც.
სამუშაოძალისუნარებისამაღლებისკუთხით,ასევეუნდაგამოიყოსშოვისგანვითარების
კონსორციუმის,ასევესასტუმრორედისონისინტერესი,რომმუნიციპალიტეტშიგაჩნდესშე
საბამისიუნარებისმქონესამუშაოძალა.შოვისგანვითარებისკონსორციუმიმზადარისამ
მიმართულებითკონკრეტულიაქტივობებისგანხორციელებაშიკონტრიბუციაშეიტანოს.
ონისმუნიციპალიტეტშიმოქმედი„რაჭისახალგაზრდულიასამბლეის“საქმიანობისმნიშვ
ნელოვანინაწილიპროფესიულიგანათლებისპოპულარიზაციასეხება.ამმიმართულებით
აქტივობებიხორციელდებასკოლებში,კოლეჯებში,სხვადასხვადაწესებულებებშიდამოი
ცავსარამხოლოდახალგაზრდებს,არამედსხვაასაკობრივიჯგუფისწარმომადგენლებსაც.
„რაჭის ახალგაზრული ასამბლეის“ მიზანია ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის
ხარჯზერეგიონისეკონომიკურიგანვითარებისწახალისება.აღსანიშნავია,რომასამბლეის
სამძირითადპრიორიტეტულმიმართულებასშორისაატურიზმი.ორგანიზაციამოხალისეე
ბისჩართულობითთანამშრომლობდატურიზმისსექტორშიჩართულბიზნესებთანდაღვინის
მარნებთან.თანამშრომლობისფარგლებში,ასამბლეისწარმომადგენლებისასტუმროები
სადასხვატურისტულიდაწესებულებებისშესახებFacebookპოსტისსახითაქვეყნებდნენ
რეკლამებსდაამმხრივეწეოდნენმცირებიზნესებისპოპულარიზაციას. ამასგარდა,ქალი
მეწარმეების, მათ შორის საოჯახო სასტუმროების მმართველების, განვითარების მიზნით
სხვადასხვაპროექტებისფარგლებშირაჭისახალგაზრდულიასამბლეააორგანიზებდატრე
ნინგებს. 
გამოკითხული კომპანიებისთვის გამოწვევად რჩება სოციუმში არსებული სტერეოტიპული
შეხედულებებიმომსახურებისსექტორთანდაკავშირებით.მაგალითად,ერთერთირესპო
დენტი აღნიშნავს: „ახლა კადრის პოვნა ძალიან რთულია. დიასახლის პოვნაც კი რთუ
ლია.სირცხვილიასასტუმროშიმუშაობახალხისთვის,ქმარი,მამაარუშვებს“.დამატებით,
ერთერთმა რესპოდენტმა განაცხადა: „ძალიან მიჭირს დამლაგებლის მოძიებაც კი. არ
მოსწონთდამლაგებლისსტატუსი,მაგრამდასასაქმებლებიარიან.რაცარუნდაშევთავა
ზოანაზღაურება,მაინცვერვპოულობშესაბამისკადრს“.შესაბამისად,ბიზნესთანაწილი
მხოლოდგადამზადებისპროგრამისჩამოყალიბებაშივერხედავსპრობლემისგადაწყვეტის
გზას.ამასგარდა,მნიშვნელოვანიაფუნდამენტურიცვლილებებისგანხორციელება,როგო
რიცაამუნიციპალიტეტშიტურიზმისსექტორისპოპულარიზაციასკოლისმოსწავლეებსადა
ახალგაზრდებში.

7.2. ტექნოლოგია

აღსანიშნავია,რომმომსახურებისსექტორსარესაჭიროებამნიშვნელოვანიტექნოლოგიუ
რიინვესტიცია,ამიტომარისმხოლოდრიგისაკითხები,რომელიცამმხრივმნიშვნელოვა
ნიატურიზმისკლასტერისთვის.
კერძოდ,ცენტრალურიგათბობისქონაარისისტექნოლოგიურიუპირატესობა,რომელსაც
მთელსმუნიციპალიტეტშიმხოლოდრამდენიმეობიექტიფლობს.ამობიექტებსმუდმივიდა
სტაბილურიგათბობისწყაროსარსებობასაშუალებასაძლევს,საქმიანობაპასიურსეზონზე,
განსაკუთრებითკი,ზამთარშიცგანახორციელონ.
განთავსებისობიექტებისგარკვეულნაწილსდამონტაჟებულიაქვსმზისპანელები,მათშო
რის საერთაშორისო დონორების პროგრამების დაფინანსებით. თუმცა, ერთერთმა რეს
პონდენტმააღნიშნა,რომმზისპანელებიგაუფუჭდადაამეტაპზევერახერხებსგარემონ
ტებას.
აღსანიშნავია,რომგამოკითხულისაოჯახოსასტუმროებისმნიშვნელოვანნაწილსმიღებუ
ლიაქვსსააგენტოს„აწარმოესაქართველოში“მიკროგრანტებისაჭიროინვენტარისშე
საძენადდაგასაახლებლად.
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ტექნოლოგიების ნაწილში, ერთერთმა საკვებმაობიექტმა გამოთქვა ხინკლის მოსახვევი
აპარატისშეძენისსურვილი.
ტექნოლოგიების მიმართულებით პრობლემად დასახელდა ინტერნეტის და კავშირგაბმუ
ლობისპრობლემა,რომელიცგანსაკუთრებითმაღალმთიანსოფლებშიაპრობლემური.
ტექნოლოგიებზე და უსაფრთხოებაზე საუბრისას, რესპონდენტების მხრიდან ხაზი გაესვა
პანდემიისპერიოდშიარსებულირეკომენდაციებისმათიმხრიდანზედმიწევნითშესრულე
ბასაც.
მნიშვნელოვანიფაქტორიაHACCPისსურსათისუვნებლობისსტანდარტი,რომელიც2021
წლიდან საქართველოში არსებული ყველა საკვები ობიექტისთვის (მათ შორის, განთავ
სების საშუალებებში არსებულიობიექტებისთვისაც) სავალდებულოგახდა. აღსანიშნავია,
რომმიუხედავადამისა,რესპონდენტთანაწილიარიყოინფორმირებულისტანდარტისარ
სებობისშესახებ,თუმცა,დიდნაწილსუკვედანერგილიჰქონდასტანდარტი,ანკვლევის
მიმდინარეობისპერიოდშიიყოდანერგვისპროცესში.აღნიშნულისტანდარტისდანერგვა
რიგშემთხვევებშისაჭიროებსობიექტისკონფიგურაციისშეცვლას,რაცდამატებითინვეს
ტიციებთანარისდაკავშირებული.
ასევე,რესპონდენტთანაწილისაზრით,სტანდარტიარისერთგვაროვანი,არერგებამცირე
ობიექტების,მაგალითად,საოჯახოსასტუმროებისმოთხოვნებსდასაჭიროებებს,დაიწვევს
დამატებითდროითდაფულადხარჯებს.განსაკუთრებულიპრობლემაიქმნებაგასტრონო
მიულიობიექტებისთვის,სადაცვიზიტორებითავადიღებენმონაწილეობასსაკვებისკეთების
პროცესში,რაც,რესპონდენტებისთქმით,HACCPისსტანდარტისმიხედვითშეზღუდულია.
HACCPისსტანდარტისეფექტურადდანერგვასაკვებიობიექტებისთვისშესაძლებლობაა,
რომაამაღლონსაკუთარიობიექტისმომსახურებისხარისხი,დაასევე,გაზარდონხარისხის
აღქმამათმომხმარებლებში.თუმცა,ამისათვის,აუცილებელიასტანდარტებისშესაბამისი
აღსრულებისდა კონტროლისმექანიზმებისგამართვაც. ამ მიმართულებით, განსაკუთრე
ბითმნიშვნელოვანია„სურსათისეროვნულისააგენტოს“როლი,რომლისფილიალიცამბ
როლაურშიარისწარმოდგენილი.

7.3. ინოვაცია

გამოკითხულიობიექტებისუდიდესნაწილშიარდაფიქსირებულა ინოვაციებისდანერგვა
პროდუქტის,პროცესის,მარკეტინგის,მენეჯმენტისან/დასხვასფეროებში.თუმცა,სხვადას
ხვამიმართულებითგამოირჩევარამდენიმეობიექტი,რომლებიცსაკუთარდამსვენებელს
ინოვაციურპროდუქტსსთავაზობსდაკონკურენტებთანშედარებით,უპირატესობასფლობს
გარკვეულიმიმართულებებით.
ყველაზემეტად,საოჯახოსასტუმროებიგამოირჩევიანსაკვებიპროდუქციისინოვაციურად
მიწოდებისკუთხით.კერძოდ,რამდენიმეობიექტსშექმნილიაქვსავთენტურიგარემოდა
იყენებსავთენტურკერძებს,გასტრონომიულმასტერკლასებს,სადაცვიზიტორებსთავადაც
შეუძლიათმონაწილეობისმიღება.ამმიმართულებითგამოკითხულთაგან2ობიექტსსაკუ
თარსივრცეშიინტეგრირებულიაქვსეთნოკულტურულიკუთხე,სადაცვიზიტორებსმათთვის
საინტერესოეთნოგრაფიულკულტურული,ასევე,არქეოლოგიურიექსპონატებისდათვალი
ერებაშეუძლიათ.ჯამშიესყველაფერიგამოცდილებაზედაფუძნებულტურიზმისმიმართუ
ლებადშეიძლებაჩაითვალოს,რაცსაქართველოსმასშტაბითაცინოვაციურიპროდუქტია.
სერვისისმრავალფეროვნებისგასაზრდელადზოგიერთისაოჯახოსასტუმროვიზიტორებს
თავადვესთავაზობსტურებისგანხორციელებასრეგიონისღირსშესანიშნაობებისდასათვა
ლიერებლად.ტურებშიჭარბობსსათავგადასავლომარშრუტები.
ერთერთისაოჯახოსასტუმრო,რომელიცმომხმარებელსგანთავსებისსერვისთანერთად
საცხენოსნოტურებსსთავაზობს,ასევეგამოირჩევაინოვაციურიმარკეტინგულიმიდგომით.
კერძოდ,ობიექტსმკაფიოდაქვსგანსაზღვრულისამიზნევიზიტორთაჯგუფი(ამშემთხვევა
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ში,ვიზიტორებიკონკრეტულიქვეყნიდან),რაცსაკმაოდიშვიათიშემთხვევააონისმუნიცი
პალიტეტისობიექტებისთვის,ამიტომასეთიმაგალითებიმივიჩნიეთკომპანიებისმხრიდან
ინოვაციად.
ერთერთისაოჯახოსასტუმრო,რომლისდამფუძნებელიცფოლკლორულიანსამბლისხელ
მძღვანელია,ქართულიფოლკლორითდაინტერესებულუცხოურჯგუფებსსთავაზობსფოლ
კლორულტურებსონში,რაც ქართულ ბაზარზე ინოვაციური პროდუქტიადა კონკრეტულ
სამიზნეჯგუფზეაგათვლილი.
უწერაში2021წელსგახსნილიახალისასტუმროამეტაპზეონისმუნიციპალიტეტშიყველა
ზეთანამედროვეობიექტია. მისი გარემოგანაპირობებსობიექტის ინოვაციურობას, მათი
სამიზნესეგმენტიკიმაღალგადამხდელუნარიანიქართველივიზიტორებიარიან.
ასევე უწერაში 2021 წელს გახსნილი ახალი კოტეჯების კომპლექსი წარმოადგენსთანა
მედროვე,კეთილმოწყობილდასასვენებელკონცეფციასგანსაკუთრებულგარემოში.მისი
გარემოდაგანსხვავებულიდიზაინიგანაპირობებსპროდუქტისინოვაციურობას,მათისა
მიზნესეგმენტიკისაშუალოდამაღალგადამხდელუნარიანიქართველივიზიტორებიარიან.
სოფელჭიორაშიგახსნილისაოჯახოტიპისსასტუმრო,გამოირჩევაროგორცხედებით,ისე
რესტორნით,სადაცსტუმრებსადგილობრივიპროდუქციისდაგემოვნებაშეუძლიათ.
ასევე,ინოვაციურადუნდაჩაითვალოსშოვისკურორტისგანვითარებისჯგუფისინიციატივა,
რომელიცთავისიარსითმოიაზრებსკურორტისროგორცერთობლივიორგანიზმისგანვი
თარებას,რაცსაქართველოშიიშვიათია.ამასთან,გეგმამოიაზრებსძალიანკონკრეტულ
სამიზნებაზრებზეგასვლისსტრატეგიას.
თუმცა, უნდა აღინიშნოს,რომობიექტების უმეტესობას არაქვსგანვითარების სტრატეგი
ულიხედვა,შესაბამისად,უჭირსროგორცმიზნობრივიმარკეტინგისგანხორციელება,ისე
ინოვაციურიპროდუქტებისგააზრებადადანერგვა.დამატებით,დაბალიადიგიტალიზაციის
დონედაშესაბამისად,მარკეტინგისინოვაციურისაშუალებებისგამოყენებაც.ობიექტების
ნაწილმააღნიშნა(მათშორის,იმობიექტებმარომლებმაცმოახერხესინოვაციებისდანერ
გვა),რომინოვაციურიპროდუქტებისშექმნადაგანვითარებასახელმწიფოსმხრიდანნაკ
ლებადარისწახალისებული.

7.4. გაყიდვები და მარკეტინგი

ონში მოქმედი ტურიზმის სექტორის კომპანიების დიდი ნაწილი თავიანთი მომსახურების
მთავარ სამიზნე ჯგუფად შიდა ვიზიტორებს მოიაზრებენ. შესაბამისად, ისინი ძირითადად
ტრადიციულგასაღებისარხებსიყენებენტურისტებისმოსაზიდად.
გამოკითხული ტურისტული დაწესებულებების უმრავლესობისთვის ხშირია განმეორებითი
ვიზიტები.ასევე,ხშირადააშემთხვევები,როდესაცახალიკლიენტებირეკომენდაციებისსა
ფუძველზეირჩევენკონკრეტულსასტუმროთუსაკვებობიექტს.აღსანიშნავია,რომმსგავსი
შემთხვევებიარამხოლოდშიდავიზიტორებისთვის,არამედსაერთაშორისოვიზიტორების
შემთხვევებშიცდაფიქსირდა.
აღსანიშნავია,რომგამოკითხულისაოჯახოსასტუმროებისუმრავლესობაგასაღებისსაშუ
ალებადმხოლოდFacebookჯგუფებსანგვერდსიყენებს.იშვიათიაღმოჩნდა,booking.
comზერეგისტრაციისშემთხვევები.პლატფორმითდაინტერესებისნაკლებობარამდენიმე
ძირითადიფაქტორითაიხსნა.რესპოდენტებისნაწილმაგანაცხადა,რომbooking.comზე
არსებულისაკომისიოგადასახადიარამიმზიდველსხდისმათთვისპლატფორმასდაურჩევ
ნიათტრადიციულიმეთოდების(მუდმივიკლიენტები,მათირეკომენდაციებიდასიტყვიერი
ინფორმაციისგავრცელება)გამოყენებაპოტენციურიკლიენტებისმოსაზიდად.ასევე,აღ
სანიშნავია,რომბიზნესებისდიდინაწილიფიქრობს,რომისრესურსები,რასაცრეკლა
მირებისთვისიყენებენ(ძირითადად:Facebookჯგუფები,Facebookგვერდი)საკმარისია
დაBooking.comისრესურსისგამოყენებისსაჭიროებაამეტაპზემათთვისარარსებობს.
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ამას გარდა, ზოგიერთი რესპოდენტი აღნიშნავს, რომ booking.comის პლატფორმით
სარგებლობასირთულეებთანაადაკავშირებული,უჭირთსხვადასხვაწყაროდანმიღებული
ჯავშნებისერთსივრცეშიასახვადაჯავშნებისონლაინპლატფორმისგარეშეორგანიზება
ურჩევნიათ.აქვე,აღსანიშნავია,რომსასტუმროებითითქმისსაერთოდარიყენებენისეთ
ტურისტულპლატფორმებსროგორიცააAirbnbდაTripAdvisor.
საინტერესოა მარკეტინგული აქტივობის ნაწილში პასიურობის ახსნარამდენიმერესპონ
დენტის მხრიდან. ისინი აღნიშნავენ, რომ თავიანთი შეთავაზებული პროდუქტი არ არის
იმდენადსრულყოფილი,რომმოხდესმისიაქტიურირეკლამირება,დარომარასრულყო
ფილიპროდუქტისაგრესიულმამარკეტინგმაშეიძლებაკონტრპროდუქტიულიშედეგიმოი
ტანოს.
გამოკითხულისასტუმროებისნაწილიასევეაღნიშნავს,რომვიზიტორები,განსაკუთრებით
უცხოელიტურისტები,სასტუმროსშესახებინფორმაციასტურისტულისააგენტოებისდახმა
რებითდაშუამდგომლობითიღებენ.მაგრამ,ერთერთირესპოდენტიაღნიშნავს:„ჩემით
კონტაქტი არ მქონია ტურისტულ სააგენტოებთან, მაგრამ ჩემი კოტეჯის შესახებ ინფორ
მაციასუცხოელივიზიტორებიმათგანღებულობენდაძირითადადაქედანმყავსუცხოელი
ტურისტები“.
სასტუმროების შემთხვევაში, ასევე ხშირია ვიზიტორების პირდაპირი, წინასწარი დაჯავშ
ნის გარეშე სტუმრობაც.რესპოდენტები ასევე აღნიშნავენ,რომ უცხოელი მოლაშქრე ვი
ზიტორებიერთიღამისგასათევადხშირადსწორედასეირჩევენსაოჯახოსასტუმროებს.
საინტერესოა,რომრამდენიმერესპონდენტისთქმით,სათავგადასავლოტურიზმითდაინ
ტერესებულივიზიტორებიდიდხანსარრჩებიანგანთავსებისსაშუალებაში.რამდენიმერეს
პონდენტმააღნიშნა,რომმათივიზიტორებიდან,ქართველივიზიტორებიუფრომეტსხარ
ჯავენვიდრეუცხოელები.
რაც შეეხება წინასწარ ჯავშნებს, სასტუმროებიდარესტორნები ჯავშნების მისაღებადდა
ინფორმაციისგასავრცელებლადძირითადადსატელეფონოკავშირისსაშუალებას,Face
bookისპირადშეტყობინებებსადაელექტრონულფოსტასიყენებენ.
საბოლოოდ,ონისტურისტულიკომპანიებისუმრავლესობისთვისგამოწვევადრჩებაუცხო
ელმაღალმხარჯველუნარიანვიზიტორებზემორგებულისერვისებისშემუშავებადაშესაბა
მისიმარკეტინგულიკამპანიებისგანხორციელება.მიუხედავადამისა,ტურისტულიკომპანი
ებისსამომავლოპერსპექტივებიტურიზმისაღდგენასთანდაკავშირებითუფროპოზიტიურია,
ვიდრენეგატიური.ამისგანმაპირობებელფაქტორად,შეიძლებადასახელდესმოგზაურო
ბაზემოხსნილიშეზღუდვები,შიდავიზიტორებისმხრიდანგაზრდილიმოთხოვნადაპანდე
მიისგავლენისეტაპობრივადშემცირება.მეორემხრივ,გლობალურრისკებსშორისრჩება
რუსეთუკრაინისომითგამოწვეულიეკონომიკურიშოკი.
დამატებით, აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის, როგორც ტურისტული დანიშნულების
ადგილისპოპულარიზაციასადაგანვითარებაზედადებითადაისახებაშოვისკურორტისინ
ვესტიციისგანხორციელება,რომელიცამეტაპზესხვადასხვამიზეზებისგამოშეფერხებე
ბითმიმდინარეობს.ამასგარდა,ტურიზმისსექტორისწარმომადგენლებიკურორტუწერაში
„რედისონის“ბრენდისსასტუმროსგახსნასაცმოიაზრებენმუნიციპალიტეტისპოპულარულ
ტურისტულლოკაციადჩამოყალიბებისერთერთგანმაპირობებელფაქტორად.

7.5. ბიზნეს რესურსები

ტურიზმის სექტორის ხელშეწყობის პროგრამები მუნიციპალიტეტში
20152022 წლებში,ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის2014 წლის30
მაისისN365დადგენილებითდამტკიცებულისახელმწიფოპროგრამის„აწარმოესაქართ
ველოში“ფარგლებში,ტურისტულსექტორშიდაფინანსებამიიღო53მამეწარმემ,ჯამში
281,175ლარისოდენობით.დაფინანსებისუმეტესინაწილისასტუმროთადაკვებისობიექ
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ტებისგანვითარებასდაეთმო.მოცემულისახელმწიფოპროგრამისშედეგად,20152022
წლებისგანმავლობაში,ონისმუნიციპალიტეტშიშეიქმნა365ახალისამუშაოადგილი.
გარდა ზემოთხსენებული პროგრამისა, საქართველოში, ასევე, განხორციელდა ორი სა
ხელმწიფო პროგრამა: „საკრედიტო საგარანტიო სქემა“(2019 წელი) და თანადაფინან
სებისმექანიზმიმცირე,საშუალოდასაოჯახოსასტუმროინდუსტრიისხელშეწყობისათვის
(2020წელი),რისშედეგადაცონისმეწარმეებსსასტუმროინდუსტრიისგასავითარებლად
გადაეცათ17,231ლარიდა16,506აშშდოლარი.
აქვეუნდააღინიშნოს,რომინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსმიერადმინისტ
რირებულსაპილოტერეგიონებისინტეგრირებულიგანვითარებისპროგრამისფარგლებში,
RachawithLoveსტარტაპმა30000ლარიანისაგრანტოდაფინანსებამიიღო.ინიცია
ტივის პირდაპირი ბენეფიციარირაჭალეჩხუმი ქვემო სვანეთისრეგიონის ტურიზმის სექ
ტორია, მათ შორის ონის მუნიციპალიტეტში არსებული სასტუმროები, საკვები ობიექტები
და სხვა ტურისტული მომსახურების მომწოდებელი დაწესებულებები. Racha with Love
პლატფორმისმიზანიარეგიონისტურისტულიმომსახურებებისერთსივრცეშიგაერთიანება
დაადგილობრივიმეწარმეებისთვისპროდუქტისპოპულარიზაციასადარეალიზაციაშიხელ
შეწყობა.
აღსანიშნავია,რომსააგენტოსაწარმოესაქართველოშიმიკროგრანტებისმენეჯერიორ
განიზაციის„საქართველოსსკაუტურიმოძრაობასაქართველოსსკაუტების“წარმომად
გენლისაზრით,რაჭალეჩხუმიქვემოსვანეთშიტურიზმიგამოიკვეთა,როგორცეკონომიკის
მამოძრავებელი მიმართულება. ტურიზმის სექტორის პერსპექტიულობასთან ერთად, ტუ
რისტულიობიექტებისთვისმიკროგრანტებისკომპონენტშიწარმატებისგანმაპირობებელი
ფაქტორიიყოსექტორშიოჯახურიბიზნესებისსიმრავლებიზნესშისაკუთარისახლისდა
ოჯახისწევრებისგამოყენებასაგრძნობლადამცირებსწარუმატებლობისრისკებს.

დაფინანსების წყაროები
ონის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სექტორში გამოკითხულ კომპანიათა უმეტესობამ გა
ნაცხადა,რომბიზნესისაკუთარიდაოჯახისდანაზოგითდაიწყო.აღსანიშნავია,რომგამო
კითხულთადიდნაწილსარმიუღიამხარდაჭერასაერთაშორისოორგანიზაციებიდანან/და
სახელმწიფოპროგრამებისგანგრანტისან/დასესხისსახითსაქმიანობისდაწყებისეტაპზე,
თუმცა,სესხითსაქმიანობისდაწყებისრამდენიმეშემთხვევარესპონდენტებსშორისგამოვ
ლინდა.
საოჯახოსასტუმროებისდიდმანაწილმააღნიშნა,რომგამოუყენებიასააგენტოს„აწარმოე
საქართველოში“ პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტი, ძირითადად, მიკროგრანტების
პროგრამა.რამდენიმემათგანმააღნიშნულიგრანტი2ჯერმიიღო.ასეთმარესპონდენ
ტებმაგამოთქვესმესამეგრანტზეგანაცხადისშეტანისსურვილიც,თუმცა,პროგრამისპი
რობებით,მეორეგრანტისაღებიდანგარკვეულიდროისგასვლაასაჭირო,რომობიექტმა
მესამედაცმიიღოსკონკურსშიმონაწილეობა.
როგორცკომპანიათანაწილმააღნიშნა,მათთვისფინანსურრესურსებზეწვდომაგამოწვე
ვადრჩება.მიუხედავადაწარმოესაქართველოშიპროგრამითსარგებლობისა,კომპანიების
ნაწილისგანცხადებით,მათუჭირთშესაბამისიგანაცხადისმომზადება.ამმიმართულებით,
აღსანიშნავია GIZის პროექტის, „ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარება ზემო რაჭა
ში“კონტრიბუცია,რომლისფარგლებშიც, ასოციაცია„ელკანას“წარმომადგენლებისმი
ერ,რამდენიმეჯგუფიდატრენინგდასაპროექტოგანაცხადისმომზადებისმიმართულებით,
უშუალოდპროგრამა„აწარმოესაქართველოში“საგრანტოკონკურსშიჩართვისთვის,რის
შედეგადაცჯამშიოცდაცხრამეტმა(არამარტოტურიზმისსექტორში)ბენეფიციარმამიიღო
აღნიშნულიგრანტი.აქვეუნდააღინიშნოს,რომაღნიშნულიაქტივობა20152016წლებში
განხორციელდა,რისშემდეგაცმსგავსიტიპისმხარდამჭერიაქტივობამუნიციპალიტეტშიარ
ყოფილა.დამატებით,30ზემეტიგრანტიგასცაWorldWildlifeFundმა,ასევე,ასოციაცია
„ელკანამაც“გასცაგარკვეულირაოდენობისგრანტები.
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რამდენიმე რესპონდენტმა უარყოფითად შეაფასა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს
პროექტGRETAში8განაცხადისშეტანისგამოცდილება.კვლევისფარგლებშიგამოკითხული
რესპონდენტებიდან, 4ს ჰქონდა შეტანილი საპროექტო განაცხადი, თუმცა არც ერთის
დაფინანსება არ განხორციელებულა. რესპონდენტები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ
მიღებულ უკუკავშირზე, და აფიქსირებდნენ, რომ მათთვის გაუგებარი იყო ის მიზეზები,
რისგამოცმათიგანაცხადიარშეირჩა.დამატებით,უკმაყოფილებაგამოითქვაგანაცხადის
ფორმის სირთულესთან დაკავშირებით. ერთმა რესპონდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ
განაცხადისშესავსებადპროფესიონალისდაქირავებამოუწია.

მომავალი საინვესტიციო გეგმები
ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისკლასტერისობიექტებისუმრავლესობასარაქვსჩამოყა
ლიბებულისამომავლოგანვითარებისმკაფიოხედვა.სამომავლოსაინვესტიციოგეგმებზე
საუბრისას,რესპონდენტებისმხრიდანხშირიპასუხიიყო„კოტეჯისჩადგმა“,თუმცა,უმეტე
სად,ახალიობიექტისდანიშნულებადაკონცეფციაკარგადარიყოგააზრებული.
ასევე,რესპონდენტებისდიდინაწილისთვისმომავლისგეგმაშიშედისგათბობისდამონტა
ჟება,რომლისსაშუალებითაც,ისინიშეძლებენტურისტებისმიღებასზაფხულისგარდა,სხვა
სეზონებზეც.დამატებით,რესპონდენტებისგარკვეულინაწილიობიექტისკეთილმოწყობას
დაგაფართოებასმოიაზრებს,დაამმიზნითაწარმოესაქართველოშიპროგრამაზე(40,000
ლარიანიგრანტი)აქვთგანაცხადიშეტანილი.
რესპონდენტების ნაწილიგაფართოებასფიქრობს ვერტიკალურიინტეგრაციით, კერძოდ,
საკუთარობიექტზე მოყვანილი ნედლეულის რაოდენობის გაზრდითდა ამასთან ერთად,
გასტრონომიულისერვისებისგანვითარებისგზით.
ერთერთრესპონდენტსქალაქონიდან,აქვსმიწაუწერაში,სადაცსამომავლოდფიქრობს
კოტეჯებისა და მასთან მიმაგრებული სამზარეულოს მოწყობას, ასევე საბანაკე სივრცის
მოწყობას. აღნიშნულობიექტს ასევე ექნება ტურებისორგანიზების სერვისი.დამატებით,
სივრცისგამოყენებაშესაძლებელიიქნებასატრენინგოდანიშნულებით.
აღსანიშნავია,რომტურებისორგანიზების,დაზოგადად,სერვისებისშეთავაზებისკუთხით
გაფართოებისსურვილიარაერთმარესპონდენტმაგამოთქვა.ხშირიიყოსაკვებიობიექტის
არმქონეგანთავსებისსაშუალებისმხრიდანასეთიობიექტისდამატებისსურვილი.
ჩამოთვლილი იდეების განხორციელების მთავარ ბარიერებად ფინანსებზე და კადრებზე
შეზღუდული წვდომა სახელდებოდა.რესპონდენტებისდიდი ნაწილისთვის,ორივე პირო
ბის დაკმაყოფილებაა მნიშვნელოვანი, რადგან ფინანსების არსებობის შემთხვევაშიც კი,
დამატებითიკადრებისგარეშეაღნიშნულიინიციატივებისგანხორციელებაგაჭირდება.აქ
ვეღირსაღინიშნოს,რომრესპონდენტებისნაწილიარახდენსპროაქტიულადსაკუთარი
იდეებისგანხორციელებაზემუშაობას,დახშირშემთხვევაშიელოდებადონორიორგანიზა
ციებისანსახელმწიფოდაფინანსებისმექანიზმისგამოჩენასსაკუთარიიდეისგანსახორცი
ელებლად.
კლასტერშიშემავალიობიექტებისგეგმებზემნიშვნელოვანგავლენასახდენსშოვშიდაუწე
რაშიდაგეგმილიმსხვილიპროექტები,რომელთაგანხორციელებისშემთხვევაში,მუნიცი
პალიტეტშიგაჩნდებასტაბილურივიზიტორთანაკადი,რაც,უფრორეალურსგახდისშედა
რებითმცირეობიექტებისსამომავლოგეგმებისგანხორციელებასაც.

8 https://gretaproject.ge/ka/page/proeqtisshesakheb

https://gretaproject.ge/ka/page/proeqtis-shesakheb
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7.6. SWOT ანალიზი

ცხრილი7:SWOTანალიზი

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები

მუნიციპალიტეტის უნიკალური 
მახასიათებლები
y ხელუხლებელიბუნებრივიდატყისრესურსები
დაბიომრავალფეროვნება
y ბუნებისძეგლები(მინერალურიწყლები,მდი
ნარეები,საბანაკეადგილები,ჩანჩქერები,
მწვერვალები,ა.შ.)
y კვლევებითდადასტურებულისამკურნალო
თვისებებისმქონეწყაროებისარსებობა
y ისტორიულიძეგლები(მრავალძალი,ონისსი
ნაგოგა,ონისციხე,გონისმთავარანგელოზის
ეკლესია,ა.შ.)
y ეთნოგრაფიულიდაკულტურულისიმდიდრე,
ხეზეკვეთისდაფეიქრობისრაჭულიტრადი
ცია
y გასტრონომიულიტურიზმისთვისშესაფერისი
გარემო:რეგიონისთვისდამახასიათებელი
პროდუქტებიდატრადიციულიკერძები

ვი ზი ტო რე ბის კონ კ რე ტულ ჯგუ ფებ ში  
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  ცნო ბა დო ბა
y ევროპისრიგიქვეყნებიდან(მაგ.პოლონეთი,
გერმანია)ვიზიტორებთანარსებულიკავშირე
ბიდამუნიციპალიტეტისცნობადობასათავგა
დასავლოტურიზმისმიმართულებით
y ებრაელვიზიტორებთანარსებულიკავშირები
დაცნობადობაკულტურულიტურიზმისმიმარ
თულებით
y პოსტსაბჭოთასივრცისრიგიქვეყნებიდან
(მაგ.ყაზახეთი)ვიზიტორებთანარსებულიკავ
შირებიდაონისმუნიციპალიტეტისცნობადობა
ბალნეოლოგიურიტურიზმისმიმართულებით
y განმეორებითივიზიტების,ასევე,რეკომენდა
ციისსაფუძველზეგანხორციელებულივიზიტე
ბისმაღალიმაჩვენებელი(როგორცქართ
ველ,ისესაერთაშორისოვიზიტორებში)
y პანდემიითგამოწვეულიშეზღუდვებისფონზე,
შიდატურიზმისგააქტიურებისხარჯზერაჭის
რეგიონისპოპულარიზაცია
y ადგილობრივიწარმოებისპროდუქტის(მაგ.
თაფლი,ლორი,კარტოფილი,ნიგოზი),
როგორცჯანსაღიპროდუქტისრეპუტაცია
(ქვეყნისმასშტაბით)

ინფრასტრუქტურული  
პრობლემები
y ბუნებრივისტიქიის(წყალდიდობა,მიწისძვრა)
მიმართმოწყვლადობისგამომუნიციპალიტე
ტისგზებისდახიდებისხშირიდაზიანება
y ტურისტულადმიმზიდველძირითადლოკაცი
ებზე(უწერა,შოვი,ღები)ბუნებრივიაირისარ
არსებობა
y დასუფთავებისსერვისისმოუწესრიგებლობა,
ნაგვისურნებისნაკლებობა
y რეგულარულიშიდამუნიციპალურიტრანს
პორტისარარსებობა
y საქალაქთაშორისოტრანსპორტისნაკლებობა
y ტურისტულადმიმზიდველიადგილების(მაგ.
მჟავეწყლების)კეთილმოწყობისპრობლემა
y ტურისტულლოკაციებზეგასართობიდადა
სასვენებელიინფრასტრუქტურისარარსებობა
y მარკირებულიბილიკებისნაკლებობა
y დაცულიტერიტორიებისარარსებობა(რაჭა
ლეჩხუმქვემოსვანეთისნაციონალურიპარკი
მხოლოდგეგმარებითია)
y ფუნდამენტურიინფრასტრუქტურულისამუ
შაოების(მაგალითად,საგზაოსამუშაოების)
ხშირიგაჭიანურება
y სოფლებსადასხვამაღალმთიანტურისტულ
ლოკაციებზესატელეფონოდაინტერნეტკავ
შირისარარსებობა/შეფერხება
y შშმადაპტირებულიობიექტებისსიმცირე

ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის სიმ ცი რე
y სასტუმროებისნაკლებობა
y სხვადასხვატიპისსაკვებიობიექტისნაკლებო
ბატურისტულლოკაციებზე
y სხვატურისტულისერვისებისმიმწოდებე
ლიობიექტებისმცირერაოდენობა(ტურების
მოწყობა)
y მცირედადიდიზომისსაკონფერენციოსივრ
ცეებისნაკლებობა
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ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა
y საჩხერეონისახალისამანქანოგზისამოქმე
დებისშედეგადთბილისიონისმანძილისდა
მგზავრობისდროისშემცირება
y მუნიციპალიტეტისმიერ,საჭიროებისშემთხ
ვევაში,ინფრასტრუქტურულისამუშაოების
განხორციელებისსისწრაფე
y აეროპორტისარსებობარაჭალეჩხუმისადა
ქვემოსვანეთისრეგიონში(ამბროლაურში)
y სხვა
y სახელმწიფოპროგრამებისადადონორი
ორგანიზაციებისმიერონისმუნიციპალიტე
ტისპრიორიტეტიზაცია,მათშორისტურიზმის
სექტორში
y რეგულარულიმუსიკალურიფესტივალისარ
სებობა(როკვაშოვი)

ნედ ლე უ ლის მო ძი ე ბის პრობ ლე მა
y ადგილობრივადწარმოებულინატურალური
საკვებიპროდუქტებისსიმწირე,არასაკმარისი
რაოდენობა
y პროდუქტებისმაღალიფასები,დაბალიარჩე
ვანიდაარასაკმარისირაოდენობა

სა მუ შაო ძა ლის ნაკ ლე ბო ბა
y დემოგრაფიულიპრობლემა,მუშახელისგადი
ნება
y ტურიზმისსფეროშიმუნიციპალიტეტშიკადრე
ბისსიმწირე,თითქმისარარსებობა
y ახალგაზრდებშიმოტივაციისპრობლემა
y სტუმარმასპინძლობისსფეროშიმუშაობისდა
ბალიპრესტიჟულობამოსახლეობაში,გენდე
რულისტერეოტიპები
y ტურიზმისსფეროშიჩართულიაქტორებისსტუ
მარმასპინძლობისუნარებისნაკლებობადა
მომსახურებისდაბალიდონე
y კვალიფიციურისამთოგიდებისარასაკმარისი
რაოდენობა
y უცხოენისცოდნისპრობლემა(ინგლისური)

არა სა თა ნა დო მარ კე ტინ გი
y მარკეტინგულიაქტივობებისნაკლებობა
ვიზიტორებისმიზნობრივიჯგუფებისთვის
სტრატეგიულიმარკეტინგისარარსებობა
y ტურიზმისსფეროშიჩართულიაქტორე
ბისუმრავლესობისციფრულიუნარების
(განსაკუთრებითციფრულიმარკეტინგის)გან
ვითარებისდაბალიდონე
y განთავსებისსაშუალებებისმიერგასაღების
მხოლოდტრადიციულიარხებითსარგებლობა

ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მა
y სახელმწიფოსმხრიდანინოვაციურიპროექტე
ბისდაბალიმხარდაჭერა
y ტურისტულიობიექტებისმწირიცოდნაფინან
სებზეხელმისაწვდომობისკუთხით

მა რე გუ ლი რე ბე ლი და ბი უ როკ რა ტი უ ლი 
პრობ ლე მე ბი
y ტურისტულილოკაციებისსაზღვართანსიახ
ლოვისგამოსაშვებისარამოქნილადგაცემის
საკითხი
y მიწისდამტკიცებასთანდაკავშირებითდავების
სიმრავლე
y HACCPისსტანდარტებისარათავსებადობა
გესთჰაუსებისდამცირეობიექტებისსაქმიანო
ბასთან
y HACCPისსტანდარტებისდანერგვისსირთულე
y ინდ.მეწარმეებზედასაოჯახოსასტუმროებზეგა
დასახადებსშორისმნიშვნელოვანიგანსხვავება
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სხვა
y მკვეთრადგამოკვეთილისეზონურობა
(ზაფხული,აგვისტო)დაარასტაბილური
მოთხოვნა
y გაზრდილიფასებიკომუნალურგადასახადებზე
y ონისტურისტულისაინფორმაციოცენტრის
შეზღუდულირესურსებიდაარასახარბიელო
ადგილმდებარეობა
y სამკურნალოწყაროებისლაბორატორიული
კვლევებისმოძველება/არარსებობა
y სამედიცინოსერვისებისდაბალიხარისხიდა
ხელმისაწვდომობა
y მიუსაფარიძაღლებისსიმრავლე

შესაძლებლობები საფრთხეები

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა
y საგზაოინფრასტრუქტურისმოწესრიგება
(ღებისგზისდასრულება,მრავალძალზეზემო
რაჭიდანმიმავალიგზისმოწესრიგება,ხიდე
ბისპრობლემისმოგვარება)
y თბილისისაჩხერეონისახალიმაგისტრალის
პოტენციალისსრულადათვისებადადატვირ
თვა
y უშგულთანდამაკავშირებელიგზისგაყვანა
y ინფრასტრუქტურის(გაზი,დასუფთავება,მუ
ნიციპალურიდაქალაქშორისიტრანსპორტი)
მოწესრიგება
y მინერალურიწყაროებისკეთილმოწყო
ბადაწყლებისმომავალშიწარმოება
(განსაკუთრებით,უწერა)
y ტურისტულიდაწესებულებებისშიდადა
გარეინფრასტრუქტურისმოწესრიგება
(დასასვენებელი,გასართობიაქტივობების,
ტურისტებისთვისმიმზიდველიადგილებისმო
წესრიგება)
y ღიაცისქვეშჩატარებულიმუსიკალურიფეს
ტივალებისრაოდენობისადამრავალფეროვ
ნებისგაზრდა,მისთვისსაჭიროინფრასტრუქ
ტურისმოწყობადაგანვითარება
y რიონისსანაპიროსკეთილმოწყობა,განსა
კუთრებითსაკურორტოზონებში(მაგ.უწერა)
y სამომავლოპერსპექტივაში,სამთოდასათხი
ლამუროტურიზმისგანვითარება

ტუ რის ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის დი ვერ სი-
ფი კა ცია
y საფეხმავლო,ველო,კვადროდასაცხენოსნო
ტურებისთვისშესაფერისილანდშაფტისეფექ
ტურადგამოყენება
y სხვაექსტრემალურიტურიზმისსახეობების
განვითარება(მაგ.ჯომარდობა,ალპინიზმი,
მთისქოხები,ზიპლაინები,პარაპლნი)

ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბი
y მათშორის:
y წყალდიდობა
y მიწისძვრა
y მეწყერი
y ქვათაცვენა
y ღვარცოფი

გლო ბა ლუ რი საფ რ თხე ე ბი
y გლობალურიპანდემია
y რუსეთუკრაინისომითგამოწვეულიეკონომი
კურიშოკი

სა მუ შაო ძა ლა
y მუშახელისგადინებისშეუქცევადობა
y შიდასამუშაოძალისტურიზმისსფეროთიდა
ინტერესებისნაკლებობა

სხვა
y საოკუპაციოხაზთანსიახლოვე
y სამთომოპოვებითიმრეწველობისსაქმიანო
ბითტურიზმისგანვითარებისშეჩერება/შეფერ
ხება
y ტყისრესურსისმდგრადიგანვითარებისთვის
არასათანადოდგამოყენება
y იურიდიულიდავებისგამოინვესტიციებისგან
ხორციელებისპროცესისჩიხშიშესვლა
y ხელუხლებელიბუნებრივირესურსებისდაბინ
ძურებისრისკი
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y სათავგადასავლოტურიზმისგანვითარება
(აქცენტიაღმოსავლეთდადასავლეთევრო
პაზე)
y ტურისტულიმარშუტებისდატურებისრაოდე
ნობისადამრავალფეროვნებისგაზრდა
y ახალგაზრდულიბანაკებისშექმნისპოტენცი
ალი
y ეთნოგრაფიულიდაკულტურულიტურიზმის
განვითარება(მაგ.ონისებრაულიკულტურუ
ლიმემკვიდრეობა,ანტიკურინაქალაქარების/
არტეფაქტები,რაჭულიტრადიციულიოდების
წარმოჩენაზე)
y ტრადიციულიხეზეკვეთისადაფეიქრობისტუ
რისტულსერვისებშიინტეგრირება
y გასტრონომიულიტურიზმისგანვითარებისპო
ტენციალი
y ადგილობრივიპროდუქციისჯანსაღირეპუტა
ციისგამო,ბიომეურნეობებისგანვითარებადა
შესაბამისად,სოფლისტურიზმისგანვითარება
y კულტურულიღონისძიებების(ფესტივალების,
პროდუქციისგამოფენაგაყიდვების)მოწყობის
შესაძლებლობა
y ონისმხარეთმცოდნეობისმუზეუმისგახსნა
y ფოლკლორულიტურიზმისგანვითარება
y ბალნეოლოგიურიტურიზმისგანვითარება
(აქცენტიპოსტსაბჭოთაქვეყნებზე)(შოვში
ყაზახურიინვესტიცია,უწერაშირედისონი)
y თბილისთანსიახლოვისგამო(3საათი),ბიზ
ნესტურიზმისგანვითარებისპოტენციალი
y ზემორაჭის,როგორც4სეზონისკურორტის
ჩამოყალიბება(განსაკუთრებით,გაზიფიცირე
ბისხარჯზე)

თა ნამ შ რომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი
y კოოპერაციისმიმართმზაობა
y Rachawithloveსაერთოტურისტული
პლატფორმისგანვითარება,რომელიცმუ
ნიციპალიტეტისტურისტულობიექტებსერთ
სივრცეშიაერთიანებს
y ტურისტულსააგენტოებთანდატუროპერატო
რებთანკავშირებისდამყარება
y ამბროლაურისმუნიციპალიტეტთანკავშირების
გამყარება,ერთობლივიტურებისშემუშავება
y ამბროლაურისმუნიციპალიტეტიდანღვინის
სექტორთანკავშირებისგაძლიერებადარაჭუ
ლიღვინისაქტიურადგამოყენებაზემორაჭის
სტუმარმასპინძლობისსექტორში
y ერთობლივიტურებისორგანიზება
y კადრებისგადამზადება
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სხვა
y ონისტურისტულისაინფორმაციოცენტრის
გაძლიერება
y ტყისფონდისტერიტორიებზერეკრეაციუ
ლიდატურისტულიმიმართულებითიჯარის
გაცემისშესაძლებლობა(კემპინგები,კვების
ობიექტები)
y ინვესტიციებისმოზიდვა(ანარსებულისგან
ხორციელება)დააუთვისებელიკურორტების
განვითარება(შოვი,უწერა,ღები,გონა,შქმე
რი,ა.შ.)
y ადგილობრივიდასაერთაშორისოდაფინან
სება,საგრანტოპროგრამები
y HACCPისსტანდარტებისდანერგვისფონზე,
საკვებიობიექტებისმიმართნდობისამაღლება
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8 კლასტერში თანამშრომლობა 

8.1. დამხმარე ინსტიტუტებს და ძირითად კომპანიებს შორის 
თანამშრომლობა

როგორც კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები აჩვენებს, კავშირი დამხმარე
ინსტიტუტებს და ტურიზმის სექტორის ძირითად კომპანიებს შორის ონის მუნიპალიტეტში
განვითარების საწყისეტაპზეა,თუმცა არსებობსთანამშრომლობისგაღრმავებისმაღალი
პოტენციალი.დამხმარეინსტიტუტებსადაძირითადკომპანიებსშორისარსებულითანამშ
რომლობაგანხილულიაქვემოთ.

ბიზნეს ასოციაცია
ონისმუნიპალიტეტშიტურიზმისსექტორისკომპანიებიარარიანარცერთიბიზნესასოციაციის
წევრი.მათიინფორმაციით,ონისმუნიციპალიტეტშიასოციაცია,სადაცტურიზმისსექტორის
წევრი კომპანიები შეძლებდნენ გაწევრიანებას არ არსებობს. კომპანიების აბსოლუტური
უმრავლესობახედავსმსგავსიასოციაციისარსებობისღირებულებას.
აღსანიშნავია,რომგამოკითხულთაგან2ობიექტი ასოციაცია „ელკანას“ წევრია,თუმცა,
მათითქმით,განსაკუთრებულიმხარდაჭერამათიმხრიდანტურიზმისბიზნესისგანვითარების
და ინფორმაციის მოწოდების კუთხით არ მიუღიათ. დამატებით, რეგიონში მოღვაწეობს
„რაჭალეჩხუმის და ქვემო სვანეთის აგროტურიზმის განვითარების ასოციაცია“, თუმცა,
მათი აქტივობები ონის მუნიციპალიტეტში რესპონდენტებისთვის არ ყოფილა შესამჩნევი.
2022წელსპირველად,ასოციაციისორგანიზებულიაგროტურიზმისფესტივალისჩატარება
(რიგით მეექსვსე) იგეგმება ქალაქ ონში, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს მომავალში
სექტორისაქტორებსადაასოციაციასშორისთანამშრომლობას.

ნედლეულის მომწოდებლები
რესპოდენტებისგანცხადებით,ისინიმჭიდროდთანამშრომლობენსაკვებინედლეულისად
გილობრივ მომწოდებლებთან,რომელთანაც საწარმოებისდიდნაწილს ინდივიდუალური
შეთანხმება აქვს ნედლეულის შესყიდვასთან დაკავშირებით. თუმცა, საწარმოები ნედლე
ულისდიდნაწილსონისმუნიციპალიტეტისგარეთ,ძირითადადშემდეგქალაქებშიყიდუ
ლობენსაჩხერე,ამბროლაური,ქუთაისი,თბილისი.ნედლეულისქალაქგარეთარსებულ
მომწოდებლებთან,ასევეონშიარსებულქსელურმარკეტებთან,თანამშრომლობისფორმა
ტიარარსებობსდანედლეულისშესყიდვაერთჯერადხასიათსატარებს.დამატებით,ნედ
ლეულისმომწოდებლებთანთანამშრომლობისმაგალითებიდეტალურადარისაღწერილი
დოკუმენტისმეოთხექვეთავში„მომსახურებისპროცესი“.

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები
საერთაშორისოდონორიორგანიზაციებიდან,ფინანსურიდატექნიკურიმხარდაჭერაკადრე
ბისგანვითარების,ბიზნესისგაფართოებისდასტუმართმასპინძლობისსფეროშიუნარების
გაძლიერებისკუთხით,რამდენიმემნიშვნელოვანიპროექტისფარგლებშიგანხორციელდა.
სამუშაოძალისპრობლემებისკუთხით,დონორებისჩართულობა(UNDP,GIZ)აღწერილია
7.1 ქვეთავში  მართვადა სამუშაო ძალა. ბიზნესებისდაფინანსების კუთხითდონორების
ჩართულობა(ADA,WWF,GIZ)აღწერილია7.5ქვეთავშიბიზნესრესურსები.
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საგანმანათლებლო კოლეჯი
აღსანიშნავია, რომ ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს პროფესიული კოლეჯი, თუმცა
კოლეჯი ფუნქციონირებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში (სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„ერქვანი“). რესპოდენტების განცხადებით, მათ ამბროლაურის პროფესიულ კოლეჯთან
კომუნიკაციადათანამშრომლობაარაქვთ.კოლეჯისმიმდინარეპროგრამებსშორის,არ
მოიძებნებაზემორაჭისტურიზმისსექტორთანუშუალოდდაკავშირებულიპროგრამები.
კოლეჯიგანიხილავსონისმუნიციპალიტეტშიჩამოყალიბებულკლასტერებთანთანამშრომ
ლობასდაასოცირებულწევრობას.მისიწარმომადგენლისაზრით,კომპანიებისგაერთია
ნებასთანთანამშრომლობაუფროხელსაყრელიდარენტაბელურიიქნება,რადგანერთობ
ლივი მოთხოვნისდა მინიმუმ5 ან6 ადამიანის გადამზადების საჭიროების შემთხვევაში,
შესაძლებელი გახდება სასწავლო პროგრამებში ახალი პროფესიების დამატება. ასევე,
კლასტერებისარსებობაკოლეჯსგაუიოლებსშესაბამისსექტორებშიკვლევებისჩატარებას
დასამომავლოსაქმიანობისდაგეგმვას.იმშემთხვევაში,თუკოლეჯსექნებაინფორმაცია
კლასტერების3წლიანიგანვითარებისგეგმებზე,ისუპასუხებსმათმოთხოვნებსპროფესი
ულიგანვითარებისმიმართულებით.ამასთანავე,კოლეჯსაქვსპროფესიულიორიენტაციის
დაკარიერისდაგეგმვისმენეჯერისთანამდებობა,რომელიცუზრუნველყოფსკომპანიებთან
თანამშრომლობას,მათიმოთხოვნებისკვლევასდაშესაბამისიინფორმაციისშეგროვებას.
სწორედ ამ თანამდებობაზე დასაქმებულმა ადამიანმა შეიძლება ითანამშრომლოს მომა
ვალშიონისმუნიციპალიტეტშიშექმნილბიზნესკლასტერებთან.
განათლებისდასამუშაოძალისუნარებისგანვითარებისხელშეწყობისკუთხით,უნდაგა
მოიყოს შემდეგი ორგანიზაციები: „სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“, „უნარების საა
გენტო“ „ფონდი ფეარ თრის ფოუნდეიშნ“, „რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეა“, UNDP,
GIZ.ამორგანიზაციებისაქტივობებიდეტალურადაღწერილია7.1ქვეთავშიმართვადა
სამუშაოძალა.

ფინანსური ინსტიტუტები
ეროვნულიბანკისმოწოდებულიმონაცემებისმიხედვით,ონისმუნიციპალიტეტშიმხოლოდ2
ბანკია,ხოლომიკროსაფინანსოორგანიზაციაარარის.როგორცჩატარებულიინტერვიუები
აჩვენებს, ტურიზმის სექტორის კომპანიებს გარკვეული თანამშრომლობა აქვთ ფინანსურ
ინსტიტუტებთანდამათიმცირენაწილისარგებლოსსასესხოპროდუქტებით.
რეგიონში მოქმედ ერთერთ საფინანსო ინსტიტუტში საკრედიტო განყოფილება 1 წლის
შეიქმნადაარსებულიპროდუქტებიმეტწილადმცირემოცულობისსესხებზეაგათვლილი.
საფინანსოინსტიტუტიჩართულიაკერძოსექტორისმხარდამჭერისახელმწიფოპროგრამების
განხორციელებაში.
საფინანსოინსტიტუტსშეუძლიაბენეფიციარებსშესთავაზოს:
y გადახდისმოქნილიგრაფიკი,
y „ქეშბექ“პროდუქტი,რომლისფარგლებშიცპროექტისგანხორციელებისშემდეგმსეს
ხებელსთანხისნაწილიუკანუბრუნდება,

y სესხისუზრუნველყოფაზეგარკვეულირისკისბანკისმიერაღება
y „მწვანე ენერგიის“ გრძელვადიანი სესხი, რომელიც საწარმოებს როგორც ხარჯების
შემცირების,ასევეშემოსავლებისმიღებისსაშუალებასმიცემს

აწარმოე საქართველოში
ტურიზმისსექტორისკომპანიებისმნიშვნელოვანმანაწილმააღნიშნა,რომგამოიყენასა
აგენტოს „აწარმოესაქართველოში“მხარდაჭერა  (როგორცსაკრედიტოსაგანატიომე
ქანიზმი, ასევე გრანტები) ბიზნესში. დეტალური ინფორმაცია აღწერილია  7.5 ქვეთავში
ბიზნესრესურსები.
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ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, საინტერესოა ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტოსჩართულობასაპილოტერეგიონებისინტეგრირებულიგანვითარებისპროგრამის
ფარგლებში,რომელშიცზემორაჭიდანპროგრამასერთიბენეფიციარიჰყავს.
ბიზნესებისდაფინანსებისკუთხითდონორებისჩართულობა(ADA,WWF,GIZ)აღწერილია
7.5ქვეთავშიბიზნესრესურსები.

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GNTA)
საქართველოსტურიზმისეროვნულიადმინისტრაციისერთერთიფუნქციაარისმუნიციპა
ლიტეტებში არსებული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების მხარდაჭერა. ამჟამად, მათი
წარმომადგენლების განცხადებით, ონის მუნიციპალიტეტში ჯერ საკმარისი მოთხოვნა არ
არის ვიზიტორების მხრიდან, და შესაბამისად საინფორმაციო ცენტრის აქტიური ფუნქცი
ონირების საჭიროება ამ ეტაპზე არ დგას. ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ფუნქცია
არისრეგიონშიადგილზეჩასულიტურისტისთვისინფორმაციისმიწოდება.ადმინისტრაცი
ისდაკვირვებით,ონისმუნიციპალიტეტისროგორცქართველი,ისეუცხოელივიზიტორები,
წინასწარ არიან ინფორმირებულითურას მოინახულებენდარითდაკავდებიან,რადგან
მუნიციპალიტეტში არ არის დიდი რაოდენობით მიზიდულობის ცენტრი, და მარტივია ინ
ფორმაციისონლაინმოძიება.ამმიზეზებისგამო,GNTAსადაონისმუნიციპალიტეტისქვეშ
არსებულტურისტულსაინფორმაციოცენტრსშორისთანამშრომლობისმემორანდუმიჯერ
არგაფორმებულა,დამათითანამშრომლობაცშეზღუდულია.
ზოგადად,ადმინისტრაციისმიდგომაარისაქტივობებისმოთხოვნიდანგამომდინარედა
გეგმვა.2018წლისშემდეგ,ადმინისტრაციისორგანიზებითჩატარდაარაერთიტრენინგის
რაჭალეჩხუმისდაქვემოსვანეთისრეგიონში.მათშორის,ონშიჩატარდაშემდეგიდასა
ხელებისტრენინგები:
y საოჯახოსასტუმროსმართვისტრენინგი
y მომსახურებისუნარჩვევებისტრენინგი,
y შშმპირებისთვისტურისტულისერვისებისდანერგვადაგანვითარება
y როგორ დავნერგოთ COVID19თან დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები გან
თავსებისადაკვებისობიექტებში

y შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი ურთიერთობების პრევენციული ღონისძიებები
განთავსებისობიექტებისთვისCOVID19ისპერიოდში

y ინკლუზიურიტურიზმიCOVID19ისპერიოდში
y ონლაინგაყიდვებისტრენინგი
y ჰიგიენადასურსათისუვნებლობა
გარდა ამისა, ტურიზმის ადმინისტრაციის ძალისხმევით, მოხდა „უძირო ტბის“ ბილიკის
მარკირება,რასაცმოყვააღნიშნულიმიმართულებისგაპოპულარულება.ადმინისტრაციამ
სოფელღებისმიმდებარედაცმოახდინარამდენიმებილიკისმარკირება.

ონის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი
ონისტურისტულისაინფორმაციოცენტრიმუნიციპალიტეტისქვეშარსებულიააიპია,რომ
ლისმთავარიმანდატიმუნიციპალიტეტშიტურისტებისთვისინფორმაციისმიწოდებაა.თუმ
ცა,ორგანიზაციაშეზღუდულირესურსითფუნქციონირებს,არგააჩნიატურისტებისთვისმიმ
ზიდველიშენობა,ასევეარაქვსბროშურებისხშირადგანახლებისრესურსიდავებგვერდი.
ცენტრსასევეარგააჩნიატრანსპორტი,რისგამოცგართულებულიატურისტულობიექტებ
თანდაკავშირებითინფორმაციისმოპოვება.ამეტაპზე,ცენტრისაქტივობაძირითადადშე
მოიფარგლებაfacebookგვერდზესასტუმროებისადასაოჯახოსასტუმროებისშესახებინ
ფორმაციისგანთავსებით.
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Racha with love
ტურიზმისსექტორისმხარდამჭერინსტიტუტებსშორის,ერთერთიგამორჩეულიაონშისკო
ლის მოსწავლეების მიერ დაარსებული სტარტაპი Racha with Love, რომელმაც 2022
წლისაპრილშიინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოს30000ლარიანიდაფინანსება
მოიპოვასაპილოტერეგიონებისინტეგრირებულიგანვითარებისპროგრამისფარგლებში. 
სტარტაპისმიზანიაერთსივრცეშიგააერთიანოსტურისტულიდაწესებულებებიდალოკაციები
ვიზიტორებისთვისრაჭაშიმოგზაურობისმარტივადდაგეგმვისხელშესაწყობად.პლატფორმა
გააერთიანებსრეგიონშიარსებულსასტუმროებს,საოჯახოსასტუმროებს,სამოგზაუროტურე
ბისორგანიზატორებს,კვალიფიციურგიდებს,საკვებობიექტებს,საპიკნიკელოკაციებს.ამას
გარდა,ვებგვერდსასევეექნებაინფორმატიულისახეც,ვინაიდანრაჭისრეგიონისტურისტუ
ლადმიმზიდველილოკაციებისშესახებგანთავსებულიიქნებამცირემიმოხილვებიდააღწე
რები.პლატფორმასდამატებითადგილობრივიპროდუქციის(როგორიცაათაფლი,ხალხური
რეწვისნაწარმიდარეგიონისთვისდამახასიათებელისხვადასხვასუვენირები)გაყიდვებისადა
ადგილზემიწოდებისსერვისისშეთავაზებაცშეეძლებამომხმარებლებისთვის. 
სტარტაპისდამფუძნებლებთანსაუბრისასგამოიკვეთა,რომადგილობრივიბიზნესებიკეთილ
განწყობილებიარიანაღნიშნულიპლატფორმისმიმართდამათთანთანამშრომლობისმზად
ყოფნასგამოთქვამენ.ვებგვერდზეანგარიშისშექმნისადამართვისსიმარტივე,ასევემომსა
ხურებისდაბალისაკომისიო(10%)ბიზნესებისთვისმიმზიდველსხდისამპლატფორმას.

8.2. ძირითად კომპანიებს შორის თანამშრომლობა

კონკურენცია
ონისმუნიციპალიტეტშიტურიზმისსექტორშიკომპანიათარაოდენობამცირეა.ამავდროუ
ლად,ტურისტულიდაწესებულებები გადანაწილებულიდა მიმოფანტულიაონის მუნიციპა
ლიტეტისსხვადასხვაადმინისტრაციულერთეულებში.
სასტუმროსექტორისწარმომადგენლებსშორისკონკურენციაარსებობს,მაგრამკომპანიე
ბიმაინცაღნიშნავენ,რომყველასთავისისეგმენტიდაგამოკვეთილიმუდმივიმომხმარებ
ლებიჰყავს.ამასგარდა,აღსანიშნავია,რომრესპოდენტებისდიდინაწილიონისმუნიცი
პალიტეტისტურიზმისსექტორშიახალიმოთამაშეებისგამოჩენისმიმართდადებითადარის
განწყობილი.კერძოდ,მათიგანცხადებით,ყაზახურიინვესტიციითშოვისსაკურორტოკომ
პლექსისადაუწერაში„რედისონის“ბრენდისსასტუმროსგახსნადადებითადაისახებამათ
საქმიანობაზე,ვინაიდანმსგავსიდიდიპროექტებისგანხორციელებამუნიციპალიტეტისტუ
რისტულიმიმზიდველობისადაპოპულარობისზრდისსაწინდარია,რაცშესაბამისადსაერ
თოსარგებელსქმნისტურიზმისსფეროშიპირდაპირანირიბადჩართულიბიზნესებისთვის.
რაცშეეხებაკვებისობიექტებს,ამშემთხვევაშიკონკურენციისდონეგაცილებითდაბალია,
ვინაიდანმსგავსიობიექტებისრაოდენობაონისმუნიციპალიტეტშიძალიანმცირეა. ერთ
ერთმარესპონდენტმა,კვებისობიექტებისთვისკონკურენტადსაცხობებიანმსგავსიდაწე
სებულებებიგამოკვეთა,რომლებსაცშედარებითდაბალისაოპერაციოხარჯებისგამო,გა
საყიდპროდუქციაზედაბალიფასისდადებაშეუძლიათ,რაცკონკრეტულიმომხმარებელთა
ჯგუფისთვისკონკურენტულუპირატესობასანიჭებთრესტორნებთანშედარებით.

კავშირი კომპანიებს შორის
საველეკვლევამგამოავლინა,რომადგილობრივკომპანიებსშორისარსებობსგარკვეუ
ლიკავშირებიდათანამშრომლობა.
გამოკითხულისასტუმროებისუმრავლესობააღნიშნავს,რომსასტუმროებსშორისარსებობს
არაფორმალურიკავშირები.კერძოდ,საკმაოდხშირიაშემთხვევები,როცასასტუმროებიდა
კავებულობისშემთხვევაშიხშირადსხვასაოჯახოსასტუმროშიამისამართებენთავიანთმომ
ხმარებლებს. ასევე ხშირია სასტუმრო დაწესებულებების მიერ საკვები ობიექტების შესახებ
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რჩევებისა და რეკომენდაციების გაცემა. მაგალითად, ერთერთი რესპოდენტი აღნიშნავს,
რომ:„ადგილიროცაარმაქვსჩემსსაოჯახოსასტუმროში,მეზობელსასტუმროშივამისამარ
თებ.ასევე,ისსასტუმროები,რომლებსაცკვებაარაქვთ,ჩემთანგზავნიანთავიანთმომხმა
რებლებს.კარგიურთიერთობამაქვსადგილობრივმეწარმეებთანდამეზობელბიზნესებთან“.
ამას გარდა, აღსანიშნავია ნედლეულის მოძიების პროცესში კომპანიებს შორის თანამშ
რომლობის ხშირი შემთხვევებიც. ზოგიერთი ბიზნესი ნედლეულის (როგორიცაა მაგალი
თად,ჰიგიენურისაშუალებები)დედაქალაქშიანსხვადიდქალაქებშიშესყიდვისას,ტრანს
პორტირებისხარჯსიზიარებსსხვატურისტულბიზნესებთან.
აქვე,აღსანიშნავია,კომპანიებსშორისსპეციფიურიკავშირიშოვისკურორტისგანვითარების
გეგმისფარგლებში. კურორტშოვისგანვითარების50მილიონიანიპროექტისხელმძღვანე
ლისგანმარტებით,პროექტისგეგმამოიაზრებსშოვისკურორტისტერიტორიაზეარსებულსხვა
კერძომესაკუთრეებისმიერსაკუთარიობიექტებისკონცეფციისგააზრებასდაკურორტისკონ
ცეფციასთანმისადაგებას,ვინაიდანუკვეარსებულიკერძობიზნესებიინვესტიციისგანხორციე
ლებისშედეგადშექმნილიერთიანიინფრასტრუქტურისმომხმარებლებიიქნებიან.

8.3. კოოპერაციის მატრიცა და კლასტერის რუკა

კოოპერაციიის მატრიცა აჩვენებს თანამშრომლობის ხარისხს ძირითად კომპანიებსა და
დამხმარე ინსტიტუტებს შორის. მატრიცაზე 0 ნიშნავს თანამშრომლობის არარსებობას,
ხოლო5აღნიშნავსმჭიდროთანამშრომლობას.

ცხრილი8:კოოპერაციისმატრიცა
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ძირითადი საწარმოები X 3 1 3 1 3 2 4 1 3 2 22

ნედლეულის 
მიმწოდებლები 3 X 1 2 0 0 0 2 4 3 0 15

ბანკები 1 1 X 4 0 0 0 0 1 1 1 9
აწარმოე 
საქართველოში 3 2 4 X 1 0 0 0 1 3 0 14

GNTA 1 0 0 1 X 3 2 0 1 3 4 14
ონის ტურისტული 
საინფორმაციო ცენტრი 3 0 0 0 3 X 3 2 0 0 2 15

სათავგადასავლო 
ტურიზმის სკოლა 2 0 0 0 2 3 X 0 0 4 2 13

Racha with Love 4 2 0 0 0 2 0 X 0 1 0 9
ელკანა 1 4 1 1 1 0 0 0 X 4 1 13

დონორები 3 3 1 3 3 0 4 1 4 X 1 23
ტურისტული 
სააგენტოები 2 0 1 0 4 2 2 0 1 1 X 13

ჯამი 22 15 9 14 13 15 13 9 13 23 13 X
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ცხრილისმიხედვით,ჩართულმხარეებსშორის,ყველაზემეტითანამშრომლობაიკვეთება
კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიათა  და დანარჩენ მხარეებს შორის, ასევე დონორ
ორგანიზაციებსა და დანარჩენ მხარეებს შორის. ყველაზე ნაკლები თანამშრომლობა
იკვეთებაბანკებთანდაახლადშექმნილსტარტაპRachawithLoveთან.
უფრო დეტალურად კლასტერის წევრ კომპანიებს და ჩართულ მხარეებს შორის თანამ
შრომლობააღწერილიაქვემოთ:
y კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებს და ნედლეულის მიმწოდებელ კომპანიებს
შორის კავშირები დამაკმაყოფილებელია. კომპანიები თანამშრომლობენ მასალების
მომწოდებლებთანდამათგანიძენენპროდუქციას.

y კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდაბანკებსშორისთანამშრომლობადაკავშირები
არარისდამაკმაყოფილებელი,დაარსებობსკავშირებისგამყარებისპოტენციალი.

y კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებსა და სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“
შორისთანამშრომლობადაკავშირებიდამაკმაყოფილებელია.

y კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსადატურიზმისეროვნულადმინისტრაციასშორის
თანამშრომლობადაკავშირებისუსტია.

y კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებსა და ონის ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრს
შორისთანამშრომლობადაკავშირებიარარისდამაკმაყოფილებელი.

y კლასტერის წევრ მხოლოდ რამდენიმე ძირითად კომპანიას აქვს სათავგადასავლო
ტურიზმისსკოლასთანკავშირები.

y კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებსა სტარტაპRachawithLoveს შორის შორის
თანამშრომლობადაკავშირებიძლიერია.

y კლასტერისწევრმხოლოდრამდენიმეძირითადკომპანიასაქვსასოციაციაელკანასთან
კავშირები.

y კლასტერისწევრებსადადონორორგანიზაციებსშორისთანამშრომლობადაკავშირები
ძლიერია.

y კლასტერის წევრ მხოლოდ რამდენიმე ძირითად კომპანიას აქვს ტურისტულ სააგენ
ტოებთანკავშირები.
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ცხრილი9:კლასტერისრუკა

მომწოდებლები

სხვა სასწავლო 
დაწესებულებები

ფინანსური 
ინსტიტუტები

სამთავრობო 
სექტორი

დონორი 
ორგანიზაციები

Racha  
with Love

პროფესიული 
კოლეჯი

ადგილობრივი 
ვიზიტორები

საერთაშორისო 
ვიზიტორები

სხვა ტურისტული 
სერვისები

სასტუმროები

საოჯახო 
სასტუმროები

კოტეჯები

კვების 
ობიექტები

   მომწოდებლები

   ძირითადი ტურისტული  
           ობიექტები

   დამატებითი ტურისტული  
           ობიექტები

  მომხმარებლები

  კავშირი

  შესაძლო კავშირი

   მხარდამჭერი
           ინსტიტუტები
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9 ბარიერების და შესაძლებლობების ანალიზი

ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისსექტორისბიზნესებიმუშაობისპროცესშიაწყდებიანშემ
დეგბარიერებს:
 y სექ ტო რის სე ზო ნუ რო ბა სეზონურობაონისტურიზმისსექტორისთვისგანსაკუთრე
ბით დამახასიათებელია. რესპონდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, ონისთვის
ყველაზე აქტიურ სეზონად ზაფხულის სეზონი დაასახელა, ყველაზე  აქტიურთვედ კი
აგვისტო.შესაბამისად,ტურისტულიდაწესებულებებისნაწილიხშირადარასეზონურპე
რიოდებშიფუნქციონირებასწყვეტენ.

 y ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბიონისმუნიციპალიტეტშიმრავლადააინფრას
ტრუქტურულიბარიერები,როგორიცაა,ბუნებრივისტიქიისმიმართმოწყვლადობა,ტუ
რისტულადმიმზიდველძირითადლოკაციებზე(უწერა,შოვი,ღები)ბუნებრივიაირისარ
არსებობა,დასუფთავებისსერვისისმოუწესრიგებლობადანაგვისურნებისნაკლებობა
(უწერა),რეგულარულიშიდამუნიციპალურიტრანსპორტისარარსებობა,ტურისტულად
მიმზიდველიადგილების(მაგ.მჟავეწყლების)კეთილმოწყობისპრობლემა,ტურისტულ
ლოკაციებზე გასართობი და დასასვენებელი ინფრასტრუქტურის არარსებობა, მარკი
რებულიბილიკებისნაკლებობა,დაცულიტერიტორიებისარარსებობა,ფუნდამენტური
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მაგალითად, საგზაო სამუშაოების) ხშირი გაჭიანუ
რება, სოფლებსადასხვამაღალმთიანტურისტულლოკაციებზე სატელეფონოდაინ
ტერნეტკავშირისარარსებობა/შეფერხება,დაშშმადაპტირებულიობიექტებისსიმცირე.

 y კად რე ბის სიმ ცი რე  კადრებისსიმცირისადასამუშაოძალისმოძიებისპრობლემა
ყველაგამოკითხულმაკომპანიამდაასახელა,როგორცერთერთიუმთავრესიხელის
შემშლელიფაქტორი.ბიზნესებისუმრავლესობასუწევსკადრებიარარეგიონში,არამედ
საქართველოსმასშტაბითეძებოს.ხშირიაკადრებისჩამოყვანისსაჭიროებათბილისი
დან,ტყიბულიდან,საჩხერიდან,ქუთაისიდანდასხვამუნიციპალიტეტებიდან.
კადრების ნაკლებობის ერთერთი ძირითადი განმაპირობებელიფაქტორი ადგილობ
რივიმოსახლეობისდაბალიმოტივაციადატურიზმისსფეროშიდასაქმებისმიმართნე
გატიური შეხედულებებია. ამას გარდა, აღსანიშნავია რეგიონში არსებული დემოგრა
ფიულიპრობლემებიც,რაც ასევეგანაპირობებს სამუშაოძალისგადინებას,როგორც
საქართველოსდიდქალაქებში,ასევესაზღვრებსგარეთ.
დამატებით,კადრებისსიმცირესმოსახლეობისშემცირებისტენდენციაცგანაპირობებს.2021
წლისმონაცემებისმიხედვით,ონისმუნიციპალიტეტში2014წელთანშედარებითმოსახლე
ობისრაოდენობა10.5%ითარისშემცირებული..2021წელსმუნიციპალიტეტშიმოსახლე
ობის3%იანი ზრდადაფიქსირდა, 2020 წელთან შედარებით. აღსანიშნავია,რომ1994
წლიდანწლიდანწლამდეზრდისმაჩვენებელი2021წლამდეყოველწელსუარყოფითიიყო.
ამავდროულად, 2021 წელს ქალაქონში მოსახლეობისრაოდენობა 2%ითაა გაზრ
დილი2014წელთანშედარებით.რაცშეეხება სოფლებშიმოსახლეობისცვლილების
დინამიკას,2021წელს2014წელთანშედარებითონისმუნიციპალიტეტისსოფლებში
მოსახლეობისრაოდენობა8.4%ითშემცირდა.სოფლების50%შიმოსახლეობისრა
ოდენობაშემცირებულია,22%შიგაიზრდილი,6%შიკიუცვლელია.

 y კად რე ბის ცოდ ნი სა და უნა რე ბის ნაკ ლე ბო ბა  კადრებისსიმცირესთანერთად,
ბიზნესებისგამოწვევასშესაბამისიუნარებისადაცოდნისმქონეკადრებისმოძიებაწარ
მოადგენს.კომპანიებისთვისგანსაკუთრებითრთულიაკადრებისმოძიებაშემდეგიმი
მართულებებით: მზარეული, მცხობელი,დიასახლისი, მიმღები,დამლაგებელი. ასევე,
მუნიციპალიტეტშიმცირეაკვალიფიციურიგამყოლიგიდებისრაოდენობაც.
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იმ ბიზნესების განცხადებით, რომლებსაც დაქირავებული ჰყავთ კონკრეტული სერვი
სისმომწოდებელიკადრები,აღნიშნავენ,რომსაკმაოდდაბალიამათიკვალიფიკაცია
სტუმარმასპინძლობისმიმართულებით.ამავდროულად,ძალიანხშირიაკადრებისმო
ბილობადაცვალებადობა,რაცუფრომეტადართულებსბიზნესისმფლობელებისადა
კვალიფიციურიპირებისმიერდასაქმებულთათვისსაქმიანობისადგილზეშესწავლას.
სტუმარმასპინძლობისუნარებისგარდა,მნიშვნელოვანიპრობლემააკადრებისუნარე
ბისასტუმროსმართვის,ციფრულიმარკეტინგის,სამთოგამყოლობისადაფინანსებზე
ხელმისაწვდომობისმიმართულებებითაც.

 y სტრა ტე გი უ ლი მარ კე ტინ გის ნაკ ლე ბო ბა  ვიზიტორების კონკრეტულ მიზნობრივ
ჯგუფებზე მორგებული სტრატეგიული მარკეტინგი ძირითადად არ ხორციელდება. სა
წარმოებისუმრავლესობასარაქვსგააზრებული,თუვინარისმათისამიზნესეგმენტი,
დაშესაბამისადარგააჩნიამათიმოზიდვისსტრატეგიულიგეგმა.

 y ნედ ლე უ ლის სიმ ცი რე ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზერესპონდენტებისმნიშვნელოვანი
ნაწილიაღნიშნავს,რომმათიბიზნესისფუნქციონირებისთვისაუცილებელინედლეულის
სიმცირეადგილობრივბაზარზედამატებითგამოწვევებსქმნის.მიუხედავადიმისა,რომ
ონშიარისორიქსელურისუპერმარკეტი,ბაზარიდაარსებობენადგილობრივისაკვები
პროდუქტების მწარმოებლები, ნედლეულის სიმცირე კვლავ პრობლემადრჩება.რეს
პონდენტებისგანცხადებით,ადგილობრივბაზარზეარსებულიპროდუქციაარარისმრა
ვალფეროვანიდაშეზღუდულიაარჩევანისშესაძლებლობაც.

 y ნედ ლე უ ლის მა ღა ლი ფა სე ბი  გამოკითხულმა ყველა ბიზნესმა, შემაფერხებელ
ფაქტორებსშორისნედლეულზეარსებულიმაღალიფასებიდამათიმზარდიდინამიკა
დაასახელა.რესპონდენტებისგანცხადებით,ონისმუნიციპალიტეტშიპროდუქციისფასე
ბიმნიშვნელოვნადაღემატებასხვაქალაქებშიარსებულფასებს,რაცმეტწილადტრან
სპორტირებისმაღალიხარჯითაიხსნება.

კლასტერის შექმნის შესაძლებლობები სექტორში
რესპონდენტებისაბსოლუტურიუმრავლესობახედავსკლასტერშიგაერთიანებისღირებუ
ლებას და პროცესში აქტიურად ჩართვისთვის მზაობას გამოთქვამს. კლასტერში თანამშ
რომლობისძირითადიმიმართულებები,რომლებიცკვლევიდანგამოიკვეთა,მოიცავს:
y კლასტერისმიერერთობლივიმარკეტინგულიაქტივობებისგანხორციელება.აქმოიაზ
რებასასტუმროებისადასხვატურისტულიობიექტებისერთობლივბაზაშიგაერთიანება,
რაშიცმნიშვნელოვანიიქნებასტარტაპRachawithLoveისმხარდაჭერა.გარდაამი
სა,ერთობლივიბროშურებისშემუშავება,დაციფრულიმარკეტინგისგანხორციელება.

y ტურისტულიინფრასტრუქტურის,მაგალითად,წყაროებისდასამთობილიკებისერთობ
ლივიძალისხმევითმოწესრიგება.

y ერთობლივი საკვები ობიექტის გახსნა. მსგავსი ობიექტების მაგალითად გამოიკვეთა
კაფეუწერაში,რომელსაცერთგვარიშესვენებისადგილისდანიშნულებაექნება.ასევე,
ერთობლივიეთნოგასტრონომიულიობიექტი,რომელმაცშეიძლებატურისტულისაინ
ფორმაციოცენტრისფუნქციაცშეითავსოს.

y სხვაქალაქებიდანმოწოდებულინედლეულისერთობლივიშესყიდვები,რაცუზრუნველ
ყოფსდისტრიბუტორთანსტაბილურიმოთხოვნისშენარჩუნებას,დარედისტრიბუტორის
რგოლისამოგდებითშეამცირებსსაბოლოოფასებს.

y გამოცდილების გაზიარება, განსაკუთრებით სტუმარმასპინძლობის კუთხით. ამ მიმარ
თულებით,არაერთმასაწარმომგამოთქვასხვაწევრებისთვისსაკუთარიგამოცდილების
გაზიარებისსურვილი.

y ერთობლივიტურებისორგანიზება.იმისნაცვლად,რომთითოობიექტისწარმომადგენელი
თავადემსახურებოდესსაკუთარვიზიტორებს,კლასტერმაშესაძლოადაგეგმოსერთობლი
ვიტურები,რომელშიცკლასტერისწევრებისვიზიტორებიმიიღებენმონაწილეობას.
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10 კლასტერის ხედვა 

ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისსექტორისკლასტერისხედვაარისერთობლივიმუშაობის
შედეგად,ტუ რიზ მის კლას ტე რის წარ მო მად გე ნე ლი კომ პა ნი ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნო ბის ზრდის სა ფუძ ველ ზე, ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მდგრად და 4 სე ზო ნის 
ტუ რის ტულ მი მარ თუ ლე ბე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

11 კლასტერის მიზნები 

ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისსექტორისკლასტერისმიზნებიშეიძლებაიყოს:
y ტურისტულისერვისებისდამიმართულებებისდივერსიფიკაციადაგანვითარება
y მდგრადიტურიზმისგანვითარებისხელშეწყობა
y ტურისტულიინფრასტრუქტურისმოწესრიგებადაგანვითარება
y ადამიანურირესურსებისრაოდენობისადაკვალიფიკაციისგაზრდა
y ნედლეულზეხელმისაწვდომობისგაზრდა
y ფინანსებზეხელმისაწვდომობისგაუმჯობესება
y სექტორთშორისიკავშირებისდამყარებადაგამყარება

თითოეული მოცემული მიზნისთვის შესაბამისი აქტივობები და ინდიკატორები შემუშავდა
(იხილეთცხრილი10).
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ცხრილი10:ონისმუნიციპალიტეტისტურიზმისკლასტერისმიზნები,აქტივობებიინდიკატორები

მიზანი აქტივობა ინდიკატორი შედეგი

ტუ რის ტუ ლი 
სერ ვი სე ბის 
და მი მარ თუ-
ლე ბე ბის დი-
ვერ სი ფი კა ცია 
და გან ვი თა-
რე ბა

y ბალნეოლოგიურიტურიზ
მისგანვითარებისმიზნით
მუნიციპალიტეტშიარსებუ
ლიბალნეორესურსების
გამოკვლევა
y სათავგადასავლოტურიზ
მის(მათშორის,სამთო,
საცხენოსნო,ალპინიზმის,
ჯომარდობისდასხვაექს
ტრემალურიაქტივობების)
განვითარება
y სამთოსათხილამურო
ტურიზმისგანვითარე
ბისმიზნითზემორაჭაში
სათხილამუროკურორტის
მიზანშეწონილობისგა
მოკვლევა
y ეთნოკულტურულიტუ
რიზმისგანვითარება
(ფესტივალები,ფოლკ
ლორულიტურიზმი,მუ
ზეუმები,რაჭულიოდები,
სინაგოგა)
y გასტრონომიულიდააგრო
ტურიზმისგანვითარება,
ადგილობრივინედლეუ
ლისაქტიურიგამოყენების
ხარჯზე
y ბიზნესტურიზმისგანვი
თარებისპოტენციალის
შესწავლა
y ერთობლივიტურებისორ
განიზება
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისერთობლივი
ბრენდირება(Rachawith
Love,ონისტურისტული
საინფორმაციოცენტრი)
y მიზნობრივიჯგუფებზე
მარკეტინგულიკამპანიე
ბისგანხორციელება

y ბალნეოლოგიურიმი
მართულებითზემო
რაჭისპოტენციალის
კვლევა,მათშორის,
მჟავეწყლებისსარგებ
ლისდეტალურიდამეც
ნიერულიკვლევა
y სათავგადასავლოტუ
რიზმისობიექტებისადა
აქტივობებისრუკისშემუ
შავება
y სათხილამუროკურორ
ტისგანვითარებისმიზან
შეწონილობისკვლევა
y ეთნოკულტურულიმი
მართულებითტურიზმის
ობიექტებისადააქტივო
ბებისრუკისშემუშავება
y გასტრონომიულიდააგ
როტურიზმისობიექტე
ბისადაადგილობრივი
კერძების/ნედლეულის
რუკისშემუშავება
y ბიზნესტურიზმისგანვი
თარებისპოტენციალის
კვლევა
y კლასტერისმიერორგა
ნიზებულიერთობლივი
ტურებისრაოდენობა
y თითოეულიჩამოთვ
ლილიმიმართულებით,
ცალკეულიდაერთიანი
ბროშურების(ციფრული
დაფიზიკურივერსიების)
მომზადება.
y მომზადებულიბროშუ
რებისგამოყენებით,თე
მატურიდამიზნობრივი
მარკეტინგულიკამპანიე
ბისგანხორციელება

y კლასტერის
წევრებისმიერ
შეთავაზებული
სერვისებისდი
ვერსიფიკაცია
დაგანვითარება
y კლასტერის
წევრებისმიერ
მიზნობრივი
ვიზიტორების
რაოდენობის
გაზრდა
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მდგრადი 
ტურიზმის 
განვითარების 
ხელშეწყობა

y ბუნებრივიდაკულტურუ
ლიმემკვიდრეობისდაც
ვისადვოკატირებასხვა
დასხვადაინტერესებულ
მხარეებთან
y ტურიზმისმდგრადიგან
ვითარებისპრინციპების
ასახვაკლასტერისსტრა
ტეგიაში

y სხვადასხვადაინტერესე
ბულმხარეებთანბუნებ
რივიდაკულტურული
მემკვიდრეობისდაცვის
ადვოკატირებისმიზნით
გამართულიშეხვედრე
ბისრაოდენობა
y კლასტერისსტრატეგიაში
დასამოქმედოგეგმაში
ასახულიმდგრადიგანვი
თარებისელემენტები

y ონისმუნიციპა
ლიტეტში
ტურიზმის
მდგრადი
განვითარება

ტუ რის ტუ ლი 
ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის მო წეს-
რი გე ბა და 
გან ვი თა რე ბა

y ტურისტულიინფრასტ
რუქტურისგანვითარების
პრიორიტეტიზაციისმექა
ნიზმისშემუშავება
y ერთობლივიძალისხმე
ვით,მარტივიტურისტუ
ლიინფრასტრუქტურის
მოწყობა

y ტურისტულიინფრასტ
რუქტურისგანვითარე
ბისპრიორიტეტიზაციის
მექანიზმი
y კლასტერისმიერ
მოწყობილიდამოწეს
რიგებულიტურისტული
ობიექტებისრაოდენობა

y ონისმუნიციპა
ლიტეტისტუ
რისტულიინფ
რასტრუქტურის
მუნიციპალიტე
ტისტურისტულ
პოტენციალთან
შესაბამისად
განვითარება

ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის 
რა ო დე ნო ბი სა 
და კვა ლი- 
 ფი კა ცი ის  
გაზ რ და 

y კლასტერისწევრებსადა
საგანმანათლებლოდაწე
სებულებებსშორისთანამ
შრომლობისხელშეწყობა
y ერთობლივისასწავლო
პროგრამებისგანვითა
რება
y სტუმარმასპინძლობის
მიმართულებითკლასტე
რისწევრებისუნარების
გაუმჯობესება
y ციფრულიმარკეტინგის
მიმართულებითკლასტე
რისწევრებისუნარების
გაუმჯობესება
y საფეხმავლოგამყოლების
მომზადება
y ტურიზმისსექტორისპო
პულარიზაციისმიზნით,
სკოლებშიმცირეტრენინ
გებისადასაინფორმაციო
შეხვედრებისჩატარება

y კლასტერისწევრებსა
დასაგანმანათლებლო
დაწესებულებისწარმო
მადგენლებსშორისგა
მართულიშეხვედრების
რაოდენობა
y ერთობლივადშემუშავე
ბულისასწავლოპროგ
რამებისრაოდენობა
y სტუმარმასპინძლობის
მიმართულებითჩატა
რებულიტრენინგების
რაოდენობა
y ციფრულიმარკეტინგის
მიმართულებითჩატა
რებულიტრენინგების
რაოდენობა
y სერტიფიცირებულისა
ფეხმავლოგამყოლების
რაოდენობა
y სკოლებშიგამართული
საინფორმაციოშეხვედ
რებისადატრენინგების
რაოდენობა

y კლასტერის
წევრებისგაზ
რდილიწვდო
მაადამიანურ
რესურსებზე
გმათშორის,
ახალგაზრდებში
სექტორისპო
პულარიზაციის
გაზრდისგზით
y კლასტერის
წევრებისგა
უმჯობესებული
უნარებიმათი
საქმიანობისთ
ვისმნიშვნელო
ვანიმიმართუ
ლებებით
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ნედ ლე ულ ზე 
ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბის გაზ-
რ და

y კლასტერისწევრების
მხარდაჭერანედლეულის
დამასალებისმიმწოდებ
ლებთანთანამშრომლობის
გაზრდისმიმართულებით
y კლასტერისწევრიკომ
პანიებისმხარდაჭერა
ნედლეულის/მასალების
ერთობლივადშესაძენად
y სურსათისუვნებლობის
მიმართულებითკლასტე
რისწევრებისუნარების
გაძლიერება(HACCP)

y შეხვედრების
რაოდენობაკლასტერის
წევრებსადა
ნედლეულის/მასალების
მიმწოდებლებსშორის
y ნედლეულის/მასალების
ერთობლივად
შესყიდვებისრაოდენობა
y სურსათისუვნებლობის
მიმართულებით
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა

y კლასტერის
წევრებისგა
უმჯობესებული
წვდომანედლე
ულზე

ფი ნან სებ ზე 
ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა

y რეგიონისკომერციულ
ბანკებთანთანამშრომ
ლობითკლასტერის
წევრებისათვისსაინფორ
მაციოშეხვედრებისორ
განიზება
y საქართველოშიმოქმედ
სხვასაფინანსოინსტიტუ
ტებთანთანამშრომლო
ბითკლასტერისწევრე
ბისათვისსაინფორმაციო
შეხვედრებისორგანიზება
y სახელმწიფო,კერძოდა
დონორიორგანიზაციე
ბისმხარდამჭერიპროგ
რამების,პირობებისდა
არსებულიგამოცდილების
შესახებდეტალურიინ
ფორმაციისმომზადებადა
კლასტერისწევრებისათ
ვისგაცნობა
y ფინანსებზეხელმისაწვ
დომობისმიმართულებით
კლასტერისწევრებისუნა
რებისგაუმჯობესება
y კლასტერისგანვითარების
თვისდონორი,კერძოდა
სახელმწიფოფონდების
მოძიებისმიზნით,საინ
ფორმაციოდაგაცნობითი
შეხვედრებისგამართვა

y კომერცილბანკებთან
ჩატარებულიშეხვედრე
ბისრაოდენობა
y სხვასაფინანსოინსტი
ტუტებთანჩატარებული
შეხვედრებისრაოდე
ნობა
y კლასტერისწევრიკომ
პანიებისრაოდენობა,
რომლებმაცისარგებ
ლესბაზარზეარსებული
ფინანსურიპროდუქტე
ბით
y სახელმწიფო,კერძოდა
დონორიორგანიზაციე
ბისპროექტებისშესახებ
მომზადებულისაინფორ
მაციომასალა
y ფინანსებზეხელმისაწვ
დომობისმიმართულე
ბითჩატარებულიტრე
ნინგებისრაოდენობა
y გაცნობითიშეხვედრების
რაოდენობა

y კლასტერის
წევრიკომპანი
ებისფინანსებ
ზეგაზრდილი
ხელმისაწვდო
მობა

სექ ტორ თ შო-
რი სი კავ ში-
რე ბის დამ-
ყა რე ბა და 
გამ ყა რე ბა

y ადგილობრივინედლე
ულისმომწოდებლებ
თანდახალხურირეწვის
საწარმოებთანკავშირე
ბისგამყარებისმიზნით
ერთობლივიფესტივალის
ჩატარება

y ჩატარებული
ფესტივალების
რაოდენობა

y კლასტერის
სექტორთშრისი
კავშირებიგამ
ყარებულია
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